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På den anden side...

Værkstedet kalder
Et medlem ringede forleden og ville afmelde sit medlemsskab af DVM,
for nu havde han solgt sin motorcykel.
- Når jeg ikke har en motorcykel kan jeg jo ikke være medlem!
Jo det kan du så absolut. Det eneste krav til at have en gammel nok
motorcykel er ved indmeldelse i DVM. Hvis du afhænder alle dine
før-krigs motorcykler, så er du forsat velkomne til at forblive medlem
af DVM.
De mange dejlige DVM-løb er nu næsten alle i hus for mit vedkommende. Dejlige timer i smukke landskaber med ligestillede veteranister.
Dog venter natløbet 4/10, som forhåbentlig er vel overstået, når disse
linier læses. Igen er der planlagt med, at der ikke er fuldmåne denne
nat - trælst!
Det er trods alt dejligt at få luftet sine forskellige motorcykler til diverse
løb, så et godt sæt er vigtigt. Det var bondemandens udtryk, at sættet af
motorcykler skulle være så bredt, at man kan deltage i alle løb uanset
adgangskrav. Det helt nye mangler jeg, hvis jeg overhovedet får sådan
een. Min dejlige Nimbus 1942 er jo sådan een ifølge DVM!
Værkstedet kalder. Et par ting
skal udbedres så Skagen-cyklen
er klar. Og mon ikke der også
skulle rydes lidt op og tætnes en
dør, så vinteren ikke for tidligt
sniger sig under garageporten.
Bladmødet er afholdt og et
resultat heraf er mere teknisk
stof, som tidligere er efterlyst. Du
kan hjælpe her med gode råd til
andre. Se Søgerbladet side 29.
Dine gamle fotos, historier,
artikler - det er det du bl.a. også
kan bruge den kørefri sæson til at
finde og sende til VETERANEN.
På forhånd tak.
Gorm Wæhrens
redaktør

pallehoest@mail.dk

København/Nordsjælland
Ole Bredahl Bentzen, Kærvej 7, 4652 Hårlev
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Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte
indlæg og kan af pladshensyn ikke garantere optagelse i
et bestemt nummer.
Indlæg i bladet ud over Løst og fast er ikke nødvendigvis
udtryk for DVM’s synspunkter, men er alene forfatterens.
© Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse, dog uden
ansvar for redaktionen.
Forsidefoto: René Friborg Andersen har netop gennemført
sit første DVM-løb, Jyllandsløbet 2008 på Mols.
Foto: Margit Holm.
Grafisk produktion: Skive Offset Aps,  97 58 12 11.
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Formanden

Formandens spalter
Så er det ved at man kan fornemme
at køresæsonen nærmer sig sin afslutning.
Ved det netop afholdte Løvfaldsløb
havde vi fantastisk behageligt kørevejr,
men det var godt nok lidt køligt i de
tidlige morgentimer.
Løbet blev gennemført i området
omkring Skælskør, Slagelse, Sorø og
Ringsted – utroligt at der til stadighed
er så mange små veje, man aldrig har
været på før.
Stor tak til løbslederne, ”de 3 musketerer” Henning, Erik og Egon samt
deres hjælpere. Vi deltagere fra Sjælland kan vist kun have en chance for at
vinde et Løvfaldsløb hvis vi på en eller
anden måde kan bestikke løbsledelsen,
kontrolposterne og beregnerne.
I slutningen af august var jeg en tur
over Øresund for at se starten af årets
”Skåne Rundt”. Løbet er over 2 dage, i
alt omkring 450 km. og har altid mange
deltagere fra DVM. Ved løbet, der er
for motorcykler til og med 1945, er der
mange mærker vi kun sjældent ser i
Danmark: Husqvarna, Rex, Monark
og Suecia.

Jeg fulgte løbet over ca. 100 km. og
må indrømme at svenskerne kan det
der med at køre på små snoede veje
med løst grus – uha der var fart på ind
imellem. Jeg må nok tage mig sammen
og få en stabil og hurtig maskine klar
så jeg kan deltage i næste års løb.
Hvis du indenfor perioden 14/11
2008 - 8/3 2009 kommer til København,
har tid og lyst, så tror jeg der en spændende oplevelse at få på Kunstindustrimuseet: En stort anlagt udstilling
over temaet motorcykeldesign gennem
tiden. Der forventes udstillet mellem
40 og 50 motorcykler fra de seneste
100 år !
Jeg er netop blevet bedt om at udlåne
en af mine cykler – jeg må dog med
skam melde at den er fra efter 1939.
Det er muligt allerede nu at se mere
om udstillingen på museets hjemmeside: www.kunstindustrimuseet.dk/
udstillinger/kommende-udstillinger
I den kommende tid vil jeg gøre alt
hvad jeg kan for at forhandle en passende rabat igennem til besøgende der
er medlemmer af DVM. Jeg håber vi i

næste nummer af VETERANEN kan
bringe mere om udstillingen.
Om kort tid skal vi til DVM’s generalforsamling 2008, se indkaldelsen
side 24. Jeg håber rigtigt mange møder
op og deltager i debat og hyggeligt
samvær, på gensyn i Korsør.
Lars Klitgaard
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MÅNEDENS PORTRÆT

Som en dyne på højkant!
René Friborg Andersen,
Følle
Tekst og foto: Gorm Wæhrens, redaktør

Det emmer af Nimbus, derude på
Djursland, i Følle, hvor Bygaden er
forbudt gennemkørende trafik. Tiden
har stået stille - flotte bygninger fra
dengang, der var god byggestil. Alligevel bryder barakken byggestilen,
men store Nimbus tekster i vinduet
fortæller hvorfor. Her har den tidligere formand for Danmarks Nimbus
Touring til huse.
Vi har sat stævne denne lørdag over
middag, og efter et bank med den
unike dørhammer tager René imod.

Selve modellen er et kunstværk i sig selv.
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En god form til støbning
En dørhammer som denne, det er
Renés værk. Han er ikke uddannet
modelsnedker for ingenting. Og ser
han sit snit til et kreativt stykke modelarbejde, så laver han det bare.
En træmodel holder kun til 14 dages
brug. Plastmodeller laves, når produktionstallet er stort, fortæller René. Og det er
det ikke for dørhammerens vedkommende. En rigtig gjæv gaveartikel for
René og især de få heldige modtagere.
Hver er nummeret som et andet kunstværk.
Som nu dørhammeren, så skal den
tegnes først, saves ud og formes i træ,
gennemtænkes så den også vil kunne
støbes, altså slippe formen når den er
støbt. Arbejdet her krævede 30 timers
udskæring. I originalen er lavet et lille
skruehul, så en skrue kan sættes her
i og dermed kan originalen løftes op
af sandformen.
Der pudres med slipmiddel, der
lægges støberender i, der stampes. Jern
svinder 1%, aluminium 1¼%

Linoliesand er lækkert at støbe i,
men det hænger ej så godt sammen.
Dvs. køleribbe kan være svære at lave.
Men det er der råd for i modeludformningen.
Til store arbejder laves jernmodel og
snedkermodel samtidig. Jernmodellen
er en stor proces og evt. fejl er svære at
udbedre. Til gengæld er snedkermodellen hurtigere færdig og den danner
grundlag for den endelige udformning
af jernmodellen.
Gipsmodel giver et for nyt præg, da
overfladen er alt for glat til det gamle
vi laver.

Fra Rolls-Royce til BFC!
Der er næsten ikke den ting René ikke
har haft fingrene i. Forvarmer til RollsRoyce, indsugningsstudse til Skylon
fladtanker, BFC, Diesella, masser af
rør-stumper, Nimbusstumper som
manifoldholdere, manifold, skydehaner, motorblok/cylinderblok.
70 manifoldholdere kan laves på een
gang - så mange modeller har han,
5-2008
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Diverse forme til
Nimbus.

Fodpedaler til
Kakkelovnsrør

og så mange kan der ligge i en støbekasse.
Det koster typisk 600 kr. for en kasse, så
det er med at få så mange dele i støbekassen,
så bliver stykprisen jo derefter.
Der skal laves model der passer,
slidtage, udvendig rust skal der kompenseres for.
Vi har tegninger til Nimbus, fortæller
han, og fortsætter:
Jeg lavede model til topstykke, udstødningsmanifold og blok til den almindelige
Nimbus for 20 år siden.
Det kostede 75.000 for modelarbejde til
motorblokken, der nu kan laves uafhængig
af hvordan støberiets arbejdsproces er.
Modeller er lavet efter de originale
modeller, der blev restaureret først. Der
er støbt 2 for at se det duede.
Behovet for motorblokke er blevet dækket
af ting der er kommet frem efter snak om at
støbe nye. De nye er dobbelt så dyre.
Og så dukker der pludselig en masse
blokke op, og så støbes der ikke alligevel.
Det er sket et antal gange
Men der kan støbes en dag, for den dag
må komme! , slutter René.
Modelarbejde til manifolden kostede
alene 35.000 kr.
René er på forkant, kan simpelthen
ikke lade være med at tænke frem.
Dæksel til kardan med eet hul er
måske også på vej i produktion!
Jeg mangler dæksel med eet hul til baghjulet. Mange mangler det, så jeg laver
nok et modul.

Motorcykler - det ligger i blodet!
Hele familien har været med fra motorcyklens barndom.
Min farfar havde en NSU 1914, min far
en Harley-Davidson 1935, jeg NSU model
54 Lux 1969 og vores ældste søn Nimbus
1949 og en Suzuki.
Da jeg var soldat i Varde var der langt
frem og tilbage. Fatter sagde jeg skulle have
en motorcykel. En af hans kammersjukker
havde en NSU, som jeg prøvede og fandt i
orden. Den kostede cirka 1000 kr. og sådan
blev jeg motoriseret i 1969.
En soldaterkammerat fra Horsens havde
Nimbus, og når vi kørte til og fra Varde
byttede vi lidt cykler, og det blev min debut
på Nimbus. Den var sjovere end min.
Hærens 50 kr. om ugen var ikke alver-

Lyskontakt i asketræ,
fjederbronze og
okseben.

Tegningen
fra 20’erne.

Trædrejer par excellence
Cylinder til
Kakkelovnsrør.

Ja det kan René også. Han fandt en
tegning fra 20’erne på en ovalværk,
farvelagde den og lavede det der skulle
til i olieholdigt ædeltræ.. Så enkelt kan
det angribes.
En lyskontakt i asketræ med fjederbronze er også tryllet frem.

To svendebreve

Manifold til
Humlebi.
5-2008
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René blev udlært som møbelsnedker
som 18 årig. 15 år senere havde han
også svendebrev som modelsnedker.
I dag ernærer han sig som svend
hos en tømremester.
Vi er tre i firmaet, der renoverer køkkener, mester, jeg og en arbejdsmand.

Ovalværk.
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Mit første løb i DVM-regi

René og Lars diskuterer Nimbus deres hhv. 1927 og 1934’er. Senere måtte René skifte
27’ere ud med 38’eren på Jyllandsløbet - da 3. cylinder satte ud. Foto: Margit Holm.
den så jeg tjente lidt penge ved weekendjob
hos tømren, hvor jeg lavede lidt skabe.
Så i 1970 købte jeg min første Nimbus
52’er gående på 3 cylindre, med ½ ekstra
samt sidevogn for 150 kr. af en anden kammersjuk far havde.
Det var som at køre på ”en dyne på højkant”, fjederstålet giver sig jo når motoren
går.
Det er som at sejle - senere så sidder
det indeni fast!

Familien Andersen
Sønnerne er handelsuddannet, og de
og Else har netop med succes spillet
Charlys Tante på de lokale skrå brædder.
Datteren Nana vil hellere med far
til Nimbustræf i Thyborøn. Her var
vejret fint i hele 4 dage, så det var rigtig
godt der.
Min ældste søn har en Nimbus og sidevogn og en nye Suzuki.
Else har også sin Nimbus. 38’eren er
lavet som en 39’er. Det var vores eneste
med sidevogn da vi fik vores første søn,
så stor bremse var godt at have. Vi havde
ikke bil.

her. Ligeså med gearkassen, men jeg har
den rigtige liggende. Varmeskjoldet er købt
fra fabrikken, så det er det eneste rigtige - de
andre er efterligninger.
Der er gået 30 år med at skrue den
sammen med fingrene. Den blev lavet til
en udstilling og solgt for 7-8 år siden, men
har stået her i stuen lige siden.
John Carlsen, JC Nimbus, fortæller, at når der var møder i Danmarks
Nimbus Turing hos Rene, ja så sad en
af sønnerne og spillede tromme med
fingrene på tanken af 34’eren!

Nimbus 1936 på vej
Jeg er ved at lave en 1936, nr. 2400, den
sidste med amperemeer i styret.
Sidevognen bliver som den Elith Foss
og Palle Huld kørte på. Med dør og
bagsmæk, hvori der er læder på smækken og trekanter, sådan at børn vil
kunne sættes herned uden at falde ud.

Jyllandsløbet 2008 er det første løb jeg har
kørt i DVM-regi. Det er jo min hjemmebane her på Mols
Jeg var tilmeldt på kakkelovnsrøret
(Nimbus 1927), men med 30 grader og
en motor på 50 grader oveni, så var den
tæt på smeltepunktet og gik ikke godt. 3
cylinder satte ud, så fra Kolind listede jeg
hjem til Følle og skiftede cykel. Jeg havde
god tid og blev da nr. 28 ud af alle.
Som helt ny mangler man lidt mere
information om hvad det handler om. Det
med hesteskoen, posterne i den side af vejen
man kommer.
Det kunne være et blad med forklaring
som man stikker de nye deltagere.
Jeg er lokalkendt og kører den nærmeste
vej, og et sted havde jeg luret der måtte
være en post, og det var der.

Følle - Dakar
Jørgen Kjær og jeg tog initiativ til at lave
et anderledes løb, et rigtig trælst et, hvor
10% udgår fordi det er for svært. Med kort
- Geodætisk Instituts 4 cm - og kompas.
Om natten.
Det var for 24 deltagere, 12 biler 12 motorcykler. Et år var en Ford A
med udstyret med ekstra generator på
kofangerne. Han udtalte at det var som
at køre til Dakar, så derfra navnet.
Fra start fortæller vi, at gå de sidste
100 m indtil krydset fordi bilen misviser
kompasset. Søren Ryge bor 10 km herfra i
luftlinie, og en deltager havde kørt 100 km.
Han havde ikke gået de 100 m til krydset.
Følle-Dakar er gennemført 19882003. Bl.a. deltog Lars Sørensen på løbet
et par gange, og nu har DVM natløb!

Nimbus 1934 i stuen
Den er ikke lavet til at køre.
3 kuls dynamo, stel har ingen stødkronkrave på toppen af kronrøret,
ingen notgang i forgaffelrøret, dvs.
låseskiven har ingen fiktion, benzinhane fremme i tanken, forskærm følger
hele vejen rundt i buen, 0,8 mm blik,
styret med nitterne på oversiden.
Den har aldrig været ud at køre, der er
ingen indmad i motoren, men det ligger
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Kronrøret på 1934’eren er helt specielt.
Det var for kleint og fra 1935 forbedret.

Gedigne plaketter til Følle-Dakar.
Kendetegnende for René - kvalitet.
5-2008
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Danmarks Nimbus Klub
Jeg tog initiativ til dannelsen af en landsdækkende Nimbus Klub. Det er over 35 år
siden. Mit forslag var, at det skulle hedde
Danmarks Nimbus Klub.
Det blev ikke sådan. Esbjerg Nimbus
Touring, sikrede flertal for at det blev til
Danmarks Nimbus Touring.
Det blev til 25 år i DNT, alle som formand. Allerede fra starten af Danmarks
Nimbus Touring var der ikke opbakning til i bestyrelsen, at man samlede
tryksager, klubrelaterede effekter og
andet der har med Nimbus at gøre.
Klubben fik gaver som fra Dreiager,
Enghave Motor etc. Disse effekter, der
tilkom klubben, blev anvendt som
gaver, præmier etc. Bestyrelsen ønskede
ikke et arkiv med effekter.
Jeg samlede effekter. Når jeg stod i en
handel gjorde jeg det altid tydeligt, at det er
Andersen og ikke klubben I handler med.
Gunnar Hansen billederne i stort format
købte jeg i Herning af en tysker til klubben.
Nilfisk udstillingskasser fandt jeg i
Viborg og en konservator sagde det var
unikt - det findes ej andre steder.
Udstillingskasserne blev anvendt til
udstilling af Nilfisk. Nye plakater blev
klistret på de gamle og sådan kunne
historien afdækkes baglæns med konservatorers hjælp.
Jeg begyndte at samle ikke klubrelaterede materialer. Der fandtes ikke noget i
klubregi, men som formand var jeg bare
hjælpsom når jeg kunne sende kopi af det
ene eller andet medlemmerne ville blive
kloge på.
Efter 25 år som formand var der ingen
nag, men meget ævl og kævl. Det var en
lettelse at slippe. Jeg blev fravlagt ved ordinær afstemning.
Senere blev jeg slæbt i fogedretten, fordi
der ej var noget materiale i klubben. Den
nye formand kunne ikke forstå det.
Man må gerne samle frimærker som
formand i en filateliklub, men åbenbart
ikke i DNT.
Det hele er væk i dag, slutter René.
Mens jeg var formand sendte jeg gerne
en brochure-kopi fra min egen samling, som
en god service til medlemmerne.
Det var ej klubbens - men min service.
Da jeg var formand for DNT var jeg
5-2008
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ikke medlem af andre klubber. Det kunne
jeg ikke være samtidigt..
Efter jeg blev smidt ud af DNT ville
jeg se om DVM var noget for mig, og det
er det.

Nimbus klubben - (rørklubben)
Ole Jørgensen, Poul Jørss og jeg ville
skabe nyt liv i Nimbus klubben. Kun
få var i den.
Vi vil køre efter reglerne fra 1925. Dvs.
man skal have en synet og indregistreret
Nimbus (kakkelovnsrør) eller brugsret
hertil.
Hos brødrene i Haderup var jeg så heldig
at få lov at prøve et Kakkelovnsrør. Derfor
vidste jeg hvad det var inden jeg købte.
Hvordan René lavede sit 1927 rør
beretter han:
Jeg købte tre på en gang. Det ene var

uden tank og temmelig ukomplet, så den
blev hugget op og stumperne byttet med
ting jeg manglede. Den anden blev solgt
for det halve af hvad jeg havde givet for det
hele, så jeg havde her til at betale motorrenoveringen.
Snakken går videre om de første
Nimbus’er og om de mange der stadig
er. Rene fortæller:
Der er lavet nye stel, gafler, bagsvinger.
Det nærmer sig bedrageri når man udgiver
en ting at være noget den ikke er.
Prototypen fra 1918 eksiterer ikke,
men der er lavet et forsøg på at genskabe forgaflen til det første år. Det
eneste der findes af prototypen er tegninger og foto. Alle kan her se, at den
originale forgaffel ikke matcher kopien,
der kører i Schweiz hos en samler.
Hvad gør så, at en motorcykel er
Et par vrid,
et par tråd,
så går den,
med sin dejlige
karakteristiske
lyd.
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Honning - en sød bibeskæftigelse!

original eller en kopi?
Stellet er rammen og hvis man ikke har
et stel har man ikke en motorcykel. Der
skal være 80% for at den kan betegnes som
original, fortæller René.
I Nimbus klubben er der 3 medlemmer med nyfremstillede rør. Det
er indskrevet i deres medlemsskab, at
de er nyfremstillede. Der skal ikke være
nogen tvivl om ophav.

Bogen om røret
Knud Jørgensen og René har sammen
lavet bogen om Kakkelovnsrøret. Der
ligger et meget stort forarbejde heri.
Mange af illustrationerne har René
tegnet eller rentegnet. En tegninger
siger ofte mere end et foto.
Mange holder op når knallerter-kvinderbajere stjæler interessen. Når man så som
22 årig i erhvervslivet forsøger at tage det op
igen, så er der altså forspildt nogle gode år.
På teknisk skole sagde læreren: Har I
problemer spørg René.
Billeder er gode men tegninger
bedre. René har altid tegnet.
Der er jo 154 potentielle købere, så mange
rør er der i dag. Vi har solgt ca ½ delen af
bøgerne, så det er ikke så ringe endda.
Selvfølgelig er der mange andre der
også kan have glæde af rørbogen.

Det norske avisklip fra 1942 med Odda
manden der havde bygget sin egen
motorcykel.

To stel linet op til fotografering.
Det forreste nr. 5 fra 1919 er den i Norge
fundne Nimbus. Det bageste er typen fra
nr. 14 - 1252.
Sammenling overkanten på de to linier. Den
forreste er nr. 5 fra 1919 er tydeligt mere
stejl end det bageste stel fra nr. 14-1252.
Se desuden, at samlingen på bagnav for rør
nr. 5 er modsat standard - giver mulighed
for større hjul og større vandring på
fjederen..

René samler på honning og produkter
lavet heraf. I øjeblikket har han over
300 effekter, der skal udstilles i slyngerummet. Der er honning fra Yemen,
propolis fra Letland, cremer fra New
Zealand osv.
Vi havde 30 bistader, men sidste år døde
de fleste, så vi får ikke så meget honning
i år.
Rapshonning skal modne 1 år. René
har honning der har stået i 5 år og
dufter rigtig godt.
Der bydes på et lille glas produceret
på to ingredienser: honning og vand.
Ikke andet. En naturlig gæring kommer
i gang efter ophold på fyret. Mums!
Den er gæret i 4 år og omstikkes hvert
år. Sidste gang filtreres den i ostelærred.
Der skal ikke været noget bundfald når
den er færdig.
En noget mørkere version skyldes, at
der er brygget på fuldpresset honning,
dvs. tavlerne også er presset med. Den
giver en dejlig duft af propolis.
Almindelig honning slynges på 2 x 3
minutter. Ved presset honning skæres tavlerne ud, og honningen presser pollen ud,
og det giver smag.
En stor
samling af
naturlig
sødme.

Nødudgang
for bier
fanget under
inspektion af
tavler.
Egen
produktion.

En af de mange tegninger til bogen om
kakkelovnsrøret.

Kakkelovnsrør nr. 5
Det sidste René viser mig er forgaflen
til kakkelovnsrør nr. 5. En norsk landsbysmed har skåret godt og grundigt i
stellet, så en anden tank kunne komme
på. Et udklip viser hvordan den så ud,
men René er ved at gennemrestaurere
den så den kommer til at fremstå som
nr. 5 igen.
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En sand entusiast

Den originale forgaffel til Nimbus nr. 5.

Hvem sagde Beatles? Eller drejebænken fra 1736 på Rosenborg Slot!
Mon ikke en god eftermiddag mere
kunne bruges i Følle.
5-2008
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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.

PRISEKSEMPLER FOR
VETERAN/KLASSISK KØRETØJ
Årlig præmie. Ansvars- og kaskoforsikring inkl. statsafgift – Selvrisiko 1.502 kr.
Dagsværdi
indtil kr.

Veteranbil/-motorcykel
Ansvar og kasko

Ansvar og kasko

Ansvar alene

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.

Overskuddet i 2006 udgjorde 13% af
den betalte præmie inklusive statsafgift m.m. Et eventuelt forsikringsunderskud opkræves ikke.
Ved mere end én kaskoforsikring i
GF-Veteran ydes 25% rabat på samtlige kaskoforsikrede køretøjer.

Kontakt GF-Veteran, hvis du vil
være i det gode selskab og få
oplyst forsikringsbetingelser
og andre forsikringsmuligheder
GF-FORSIKRING tilbyder

V-805.indd 9

Ansvar alene

50.000

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

5-2008

Klassisk bil/motorcykel

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

GF-VETERAN
Lyngby Hovedgade 74
2800 Kgs. lyngby
Tlf. 45 33 14 12
gf-kbhnord@gf-forsikring
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Egeskovløbet 2008
Af Eigil Sørensen, tekst, Jan Obbekær, foto
Det var onsdag den 12. marts 2008,
at vi på Fyn havde vores sædvanlige
klubmøde.
Jeg kom til at sidde ved siden af Leif
Obbekær og samtalen kom ind på den
kommende sæsons løb. Egeskovløbet
bliver ikke til noget i år!, sagde han.
Hvorfor ikke? spurgte jeg.
Der er ikke nogen, som vil overtage det
efter mig. Nu har jeg stået for det i mange
år, og jeg ønsker at slutte. Det er meddelt
DVM, tilføjede han.
Efter mødet overvejede jeg, om jeg
skulle tilbyde mig, trods min ringe
viden og erfaring med veteranmotorcykler og veteranmotorcykelløb i det
hele taget. Jeg syntes simpelthen ikke
det kunne passe, at et så traditionsrigt
løb, skulle afslutte på den baggrund.
Det endte med, at jeg kontaktede
Leif lige før påske og spurgte ham,
om han ville være min hjælper, hvis
jeg tilbød mig. – Det ville han tænke
over!
Efter påske, da jeg som aftalt kontaktede ham igen, blev det en kendsgerning: Jeg har bestilt telt og toiletvogne.
Det skal gøres nu, hvis vi vil gøre os håb
om at kunne få det.
På den måde, blev jeg udpeget som
løbsleder af Egeskovløbet, og det blev
meddelt DVM.
Sammen med Leif startede så plan-
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lægningen og ret hurtig, blev Søren
Sejersen inddraget, som den garvede
ruteplanlægger.
Mit udgangspunkt i hele planlægningen var Egeskovløbets vedtægter:
”At samle DVM’s medlemmer – med
damer – til et lille sjovt løb og en festlig
aften på Egeskov Slot”.
Det skulle altså være et sjovt løb og
et festligt arrangement.
Ruten for løbet blev lagt, sammen
med Leif og Søren og en festlig aften
blev tilrettelagt i samråd med ”Jomfru
Rigborg” og ”Sweet Molly”.
I et fortræffeligt samarbejde med
Jørgen Johansen og Ole Ploug på Egeskov, blev rammerne for arrangementet på Egeskov fastlagt.
Campingpladsen med bade- og
toilet- faciliteter samt opmarchområdet
for deltagernes motorcykler blev forbilledligt etableret og festteltet rejst.
Under god og kyndig vejledning
af Kurt og Margit Hansen begyndte
deltagerne at indfinde sig i løbet af
torsdagen og om af fredagen blev pladsen fyldt op, og Poul Jørss kunne starte
som planlagt med motorkontrollen
fredag eftermiddag. Lørdag formiddag blev alle klar til start.
Her skylder jeg en speciel tak til alle
officials. De ydede en prisværdig indsats og deres kyndige medvirken, var

Villy Carlo Hansen, Aakirkeby, sendes af
sted af Arne Andersen.
en væsentlig årsag til at løbet blev en
god oplevelse for deltagerne på trods
af de fejltagelser, som skyldtes min
uerfarenhed.
Som det hører sig til, blev løbet
Herunder: Edmund Andersen, Gistrup
på BSA. J. Nordbæk Christensen, Gadbjerg samt Ebbe Carmel og barnebarn
med løbsnummer 1 på Henderson.
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skudt i gang med en kanonsalut, fra
en af Egeskovs gamle kanoner
Starten blev kyndig styret af Inge
og Arne Andersen. Mange af Egeskovs
gæster overværede starten. Alle blev
grundig orienteret af Villy Poulsen, der
kom med facts om den enkelte startende og i mange tilfælde en anekdote
om personen, der kørte motorcyklen.
Det gjaldt bl.a. løbets ældste deltager,
Svend Nissen, der tidligere på året
fyldte 90 år under stor bevågenhed
fra DVM’s medlemmer.
Løbsruten var lagt på små snoede
veje ned gennem det kuperede sydfynske landskab og rundede nede
ved Faaborg, hvor deltagerne under
en pause fik lidt at spise og drikke,
før de fortsatte nordpå mod målet i
Egeskov, i alt ca. 90 km.
Vores hensigt var at deltagerne
skulle opleve Fyn fra en af sine smukkeste sider. Rutevejledningen fordelte
sig over 3 etaper: Skilteanvisning, åbne
ringe (hesteskoafmærkning på kortet)
og internationale tegn.
Enkelte gav udtryk for, at ruten var
for let. Hertil kunne jeg kun henvise
til vort udgangspunkt: Egeskovløbets
vedtægter. De som ønsker et løb med
en større sværhedsgrad må få det
opfyldt i et andet løb.
Der deltog 184 motorcykler, hvoraf
den ældste var en Harley-Davidson
fra 1916.
Efterhånden som deltagerne kom
i mål, sørgede Jan Obbekær for at
kontrolkortene blev leveret til hans
far Leif Obbekær, der sammen med
Pernille Sigsgaard, havde påtaget sig
den vigtige opgave, at udregne løbets
resultat, der nu kan ses på DVM’s
hjemmeside.
Deltagerne samledes i festteltet ved
18-tiden for at nyde en velsmagende
menu leveret af ”Jomfru Rigborg’s”
veloplagte personale.
Søren Sejersen sørgede for efter
middagen, under højlydt applaus, at
overrække præmierne til de tre bedst
placerede i løbets fire klasser:
Klasse 1: Jens Secher Hald - Jan
Svane Crilsen - Otto V. Lassen
Klasse 2: Arne Kristensen/Mette

5-2008
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Carsten Smedegaard, Ikast, Excelsior 1937, hjælpes af sted af Inge Andersen..
Ølgård - Niels Palle Nielsen/Tina
Nielsen - Hanne Sigsgaard/Joachim
Foged
Klasse 3: Karl Erik Holt - Sam Holt
- Jesper Storm Jensen/Mathilde S.
Jensen
Klasse 4: Erik Møller/MatiasMøller
- Henrik Nissum/Frank Hansen - Erik
Laursen/Anita Lassen
Efterfølgende stod æresgæsten,
indehaveren af ”Egeskovtøjeret”, Ebbe
Carmel frem for at videreføre traditionen med at udpege sin efterfølger for
det kommende år.
Det blev Willy Jensen, kendt under
navnet ”Nimbus-Willy”, som blev

beæret med løbets kammeratskabsorden: ”Egeskovtøjeret”.
Herefter var det op til forsamlingen
på ca. 250 deltagere, at feste videre,
under akkompagnement af det lille
4-mands orkester ”Sweet Molly”, som
fristede mange til at tage en svingom
på dansegulvet.
Efter en god og vellykket dag sluttede Egeskovløbet ved midnatstid.
Løbsledelsen siger tak til alle for
denne gang og ser frem til, at også
2009 må byde på det næste Egeskovløb i rækken, støttet af de mange, som
ønsker at løbet vedbliver at være en
fast tradition i DVM-regi.

Malurten er bitter, for de første havde spist mere end de måtte. Derfor fik de sidste
ingen mad. Bedre blev det ikke af, at de nogle sultne skældte officials ud. Jørn Egedal
købte selv mad på den anden side af vejen, Søren Weibel fik en frisk pibe tobak og jeg
selv måtte nøjes med øl på tom mave, da også vandet var gået.
Vi kan indføre klip på kontrolkortet ved maduddeling. Foto: Gorm Wæhrens.
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Tøjrmodtager 2008
Årets tøjrmodtager 2008 Willy Berg Jensen, fortæller her lidt om sig selv.
Jeg kom til verden den 13. november 1932 i Odense. Min far var smed,
og min mor var cigarmager. Jeg var
nummer to i søskendeflokken. I 1942
flyttede familien til København, og her
endte jeg min skolegang i 1946.
I 1947 kom jeg i lære som elektromekaniker hos firmaet Titan på Tagensvej. Her blev jeg udlært i 1952, kun 19
år gammel. Efter læretiden fortsatte
jeg i firmaet og fik mange spændende
jobs i Sverige, Norge, Tyskland og på
Svalbard. Desuden var jeg i Brasilien i

et halvt år. I 1964 blev jeg arbejdsleder,
en stilling som jeg havde, til jeg gik
på pension i 2002 efter næsten 55 år i
samme firma, som i mellemtiden havde
skiftet navn tre gange.
Min interesse for motorcykler
begyndte i 1956, hvor jeg købte en Triumph Tiger Cub’ .Det var den, som
unge mennesker skulle have dengang.
Den blev senere afløst af en Ariel VB600
med sidevogn, så hele min familie
kunne være med, kone og 2 børn.
Interessen for de gamle motorcykler startede med et besøg
hos Ebbe Carmel, som jeg
arbejdsmæssigt havde
kendt i 40 år. Jeg så hans
flotte veteranmaskiner, og
fik lyst til også selv at eje
nogen. Først blev det til en
New Imperial fra 1929, som
jeg købte i 1997, og som jeg
kørte en del løb på. Det
blev også til en BSA C II
og en B20 samt en Royal
Enfield ’Meteor 700’. Men
det blev Nimbus, som fik
min helt store interesse.

Det begyndte med restaurering af en
Nimbus 38 med Bender-sidevogn, som
jeg købte i 1999. Sammen med Ebbe
Carmel og min gode ven Lars-Henrik Olsen deltog jeg i Niels Nielsens
nimbuskursus i 3 år .Derefter fortsatte
vi med at restaurere nimbusser hos
Ebbe i Gundsømagle. Hvor mange, vi
nu har sat i stand, har jeg ikke tal på,
men det er flere, end der er fingre på
to hænder
Jeg har dog ikke helt forladt de
engelske maskiner, idet jeg er begyndt
at restaurere en BSA M20 fra 1944, som
er importeret fra Indien.
Det er blevet til mange løb med min
Nimbus 38 med Olsen i sidevognen
som observatør. Og det bliver absolut
den sidste af mine cykler, som jeg vil
skille mig af med.
Jeg er utrolig glad og stolt over at
have modtaget ’Egeskovstøjret’, og jeg
værdsætter det måske ekstra, fordi jeg
har fået det af Ebbe, som derved manifesterer vores venskab.
Med venlig hilsen
Willy Jensen

En koncentreret Willy er sendt af sted.
Fotos: Jan Obbekær.

En glad modtager på vej til at modtage tøjret.
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Definition på et historisk køretøj
Af Lars Genild, MhS
Som meddelt tidligere i januar 2008 har
FIVA arbejdet på at redigere definitionen på et historisk køretøj.
Denne definition er nu endelig redigeret og vil blive forelagt til officiel
godkendelse på den kommende generalforsamling i FIVA. Vedtægter i FIVA
kræver at en så væsentlig ændring som
definitionen på et historisk køretøj skal
godkendes på en generalforsamling før
den officielt kan gøres gældende.
Indtil da er den godkendt til intern
brug og til information for de tilsluttede medlemmer.
Den endelige definition, som er
blevet endeligt koordineret mellem
de tre betydende kommissioner har
følgende engelske tekst:
”FIVA defines historic vehicles as mechanically propelled road vehicles:
• which are at least 30 years old;
• which are preserved and maintained in
a historically correct condition;

• which are not used as a means of daily
transport;
...... and which are therefore a part of the
technical and cultural heritage.”
Uofficielt oversat må teksten derfor
lyde som følger:
FIVA definerer et historisk køretøj som et
mekanisk fremdrevet (vej-) køretøj:
• Der er mindst 30 år gammelt
• Der er passet og vedligeholdt i en historisk korrekt stand
• Der ikke anvendes som dagligt transportmiddel
og derfor udgør en del af den tekniske
og kulturelle arv.
Sandsynligvis bliver den nye definition endeligt effektueret fra 2010, og
man vil så finde én eller anden form i
den tekniske kommission hvorunder
overgangen håndteres uden nogen
stakler lander mellem de to stole.
Til orientering har man allerede

gjort brug af 30 års definitionen i to
lande, nemlig i forbindelse med miljøbeskyttelseszonerne i såvel Danmark
som i Tyskland hvor der i begge lovtekster specifikt er taget stilling til
udenlandske køretøjer på mere end
30 år som værende undtaget for de
begrænsninger, der er indført eller
kan blive indført (vi har som bekendt
kun muliggjort brugen at miljøbeskyttelseszoner endnu i Danmark – ikke
effektueret dem).
Motorhistorisk Samråd har hele
tiden meddelt at vi indretter os efter
FIVA’s regelsæt. Vi vil derfor også efter
en officiel annektering af definitionen
tilpasse vore regler og definitioner i
overensstemmelse hermed. Opgaven
bliver så over tid at få gjort definitionen officielt accepteret i bredere kredse
end Miljøministeriet og Kulturministeriet.


Et nyt historisk køretøj efter FIVAs definition. Og den er smuk og stilren, sådan en Honda. En rigtig klassiker.
5-2008
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Nummerplader - nu uden politiets mærke!
Af Gorm Wæhrens, redaktør

Et par prægtige engelske motorcykler fra venstre: Velocette Valiant og Velocette Viper Clubman.
Bemærk forskellen på nummerpladerne. Foto: Peter Carroll.
Hvis du ikke lige ved det, så er det
ikke til at se det!
Du får lige to minutter til at studere
forskellen på de to nummerplader.
Ja forskellen på størrelsen af nummerpladen er til at se bort fra - de er
nemlig lige store. Bogstaverne er begge
HL, og der er en difference på 158. Det
et sted mellem disse to naboer, at faceliftet er sket.
Faceliftet på nummerpladerne er
sket med ny skrifttype. Den er smallere
men tydeligere sort. Det gør den mere
letlæst. Samtidig giver den mulighed
for at gøre plads til det glå-gule mærke
om 1½ år. Da kan du vælge om du vil
have dette eller ikke. Så det bliver frivilligt.
Efter at politiet siden 1924 har stemplet, mærket og senest med refleksmærke
har nummerplader været tilhørende
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politiet. Det er ikke tilfældet mere.
Politiet er sat fra bestillingen og et
andet statsorgan har taget over!
Prøv selv at studere de nye nummerplader næste gang du kommer tæt
nok på en.
Vi har i Danmark nogle pæne nummerplader, hvor bogstaver og tal visuelt matcher rigtig godt. De er ikke lige
store når du måler dem indbyrdes,
men de er visuelt lige store, fortalte
en deltager på Løvfaldsløbet.
På billedet med nummeret på min
varevogn og cykelhængerpladen ser
du tydeligt forskellen. Sidstnævnte er
den nyeste. Skub tal og bogstaver lidt
sammen og vupti er der plads til det
blå felt med DK.
Selv om vi har nogle af Europas
største nummerplader, så overgåes vi
af russerne. Se blot på bussen her.

Forskellen på skrifttypen. Nyeste er
cykelhængerpladen.
Nederst et russisk svar på nummerplade
der kan ses på meget lang afstand.
Foto: Gorm Wæhrens.
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Historisk korrekte nummerplader
Af Erik Mieth, Mhs
Centralregisteret for Motorkøretøjer og
indregistrering af disse, overgik pr. 1.
marts i år fra at høre under politiet til
i stedet at henhøre under SKAT.
Det betyder, at al henvendelse om
indregistrering og nummerplader
fremover skal rettes til de lokale SKATkontorer, også når det drejer sig om
spørgsmål og bestillinger af de historisk korrekte nummerplader.
Det er fortsat MhS, der varetager
opgaven med at sikre og tildele de
historisk korrekte numre. Det sker ved
at SKAT fremsender bestillingsblanketterne fra kunderne til MhS, der så
tildeler numrene og returnerer blanketterne til SKAT, der varetager den
videre behandling af bestillingerne.
I forbindelse med at SKAT overtog
opgaven fra politiet, var fremstillingen af nummerplader i EU-udbud, og
udbuddet blev vundet af en ny leve-

randør. Både det at opgaven skiftede
til SKAT, og at der kom en ny leverandør af nummerpladerne har selvfølgeligt medført en indkøringsperiode,
og det har betydet en noget længere
leveringstid af de historisk korrekte
nummerplader, end vi var været vant
til.
MhS har haft lejlighed til at se de
først fremstillede historisk korrekte
nummerplader fra den ny leverandør
og kan konstatere, at kvaliteten er helt
i orden. Vi er også overbeviste om, at
leverandøren gør sit yderste for at leve
op til de leveringstider, vi tidligere
har haft, efterhånden som rutinerne
kommer på plads, og vi forventer, at
vi fremover kan få leveret de historiske
nummerplader i løbet af 1-2 måneder
fra bestillingen, således som det hidtil
har været tilfældet.

Den nye emaljeplade på Poul Felix Høst
Schmidts Sarolea 350 cm3 fra 1938. Den
tykkere hvide emalje føles betydeligt bedre
end det tidligere produkt. Foto: gtw.

Godt tunet motor- & bådlogistik og en personlig service, der ikke er sat på cruise control.
Priser der er til at forstå og betale, uanset om det skal med skib, kurer eller fly. Vi dækker både
De Britiske Øer og Nordamerika.
Mere information findes på vores hjemmeside www.shipping.dk under Oversø spedition, motor& bådlogistik. Her finder du også mulighed for at bede om priser med mere, ellers giv Michael
eller Thomas et ring på 5665 0006.
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Børn på motorcykler,
lovændring som gælder fra 1. august 2007 og ændringer, gældende fra 19. juni 2008
Dette er en præcisering af regler
for børn på MC.

medføre strafpoint og i gentagelsestilfælde altid eksklusion for løbet.”

Dette er teksten som den lyder:

Motorcykler uden sidevogn

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1100 af 8. november 2006 foretages
følgende ændringer:

Det ovenstående betyder ikke må
have børn under 135 cm med på vore
løb, medmindre barnet er fyldt 5 år
og anvender et barnesæde eller andet
sikkerhedsudstyr.

I § 52 indsættes som stk. 5 og 6:
Stk. 5. Børn med en legemshøjde
på under 135 cm må ikke befordres
på tohjulet motorcykel, medmindre
barnet er fyldt 5 år og anvender et
barnesæde eller andet sikkerhedsudstyr, der opfylder de krav, som fastsættes i medfør af § 68«. Endvidere
må børn under 5 år ikke befordres på
trehjulet motorcykel eller i sidevogn
til motorcykel, medmindre passagersiddepladsen er forsynet med sikkerhedssele.

Motorcykler med sidevogn og trehjulet
MC; uden seler
Børn over 5 år må side i sidevogn/
trehjulet MC, de skal bære godkendt
styrthjelm.

Motorcykler med sidevogn og trehjulet MC; med seler
Børn under 5 år må side i sidevogn/
trehjulet MC, de skal ikke bære godkendt styrthjelm, men være fastspændt
i godkendt udstyr

Alle ved nu hvad som gælder så:
Lad nu være med at tro at det går jo
nok!
Lad nu være med at sætte dine kammerater i den klemme at de skal være
”bussemand”
Lars Sørensen, sportsleder

Stk. 6. Med henblik på kontrol af, at
bestemmelsen i stk. 5, 1. pkt., er overholdt, kan politiet til enhver tid kræve,
at et barn, der befordres (på en passagersiddeplads uden sikkerhedssele)
udgår på en tohjulet motorcykel, måles.
Målingen foretages af politiet.«
§ 81, Føreren skal påse, at passagerer,
der er fyldt 5 år, men endnu ikke 15
år, anvender fastspændt styrthjelm,
medmindre passagersiddepladsen er
forsynet med sikkerhedssele.
Hvis føreren ikke sørger for at § 81
er opfyldt koster det et klip i kørekortet.
I det cirkulære som vi kører løb efter
står der:
”Løbsledelsen skal inden løbets
start sikre sig, at førerne lovligt kan
føre køretøjerne, herunder kontrollere, om de er i besiddelse af gyldigt
kørekort.”
”Overtrædelse af færdselsloven skal
Venligst indsendt af Mogens Overgaard,
Gørløse. Kommentarer til billedet ønskes.
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Alsløbet 2008
Tekst: Peder E. Pedersen
Fotos: Svend-Erik Olsen

Klaus Rasmusen
giver sig et klip i
kontrolkortet.
Lørdag den 23. august var bestemt til at
være den store løbsdag for de syd- og
sønderjyske veteraner, men ikke alle
ønsker gik i opfyldelse!
Om løbsarrangørerne har haft en
dårlig forbindelse til vejrguderne vides
ikke, men en eller anden brist må der
have været i kommunikationen, for
regn i rigelige mængder tog toppen af
glæden ved at køre løbet.
Der var dog positive tildragelser at
registrere, nemlig at man kunne starte
med tag over hovedet, idet sponsoren,
Cimbria Tømmerhandel i Sønderborg
stillede en lagerhal til rådighed som
samlingssted, startsted og ”morgenmadsstue”. Vejrguderne formåede dog
ej heller at tage humøret fra deltagerne,
som havde tilmeldt 35 køretøjer.
Selv om det regnede temmelig
meget, kunne man dog glæde sig over,
at det ikke var koldt, så det var muligt
at køre uden handsker.
Der kørtes efter såvel tegn, fotos som
vejkort fortrinsvis over den sydlige del
5-2008
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af Als. Fra flere sider lød der efter løbet
tilfredshed med løbets sværhedsgrad
og de finurligheder, der var indbygget
i ruten.
Middagspausen var berammet til
at afholdes på Lysabildskov Camping
& Feriecenter, hvor de campinggæster,
der ikke var bange for regnvejret, vinkende tog imod.
Et par af køretøjerne opgav ævred,
inden løbet var færdigt, men sådanne
hændelser er jo ikke ubekendte, - - og
navnlig ikke med sådanne regnmængder, som man var udsat for.
Dagens strabadser førte til følgende
resultater:
Solokørere: 1. Richard Husby,
København, DKW, 2. Margit Hansen,
Guderup, INDIAN, 3. Kurt Hansen,
Guderup, ALLDAYS MATCHLESS
Førere m/observatør: 1. Charles og
Birte Mortensen, Nordborg, HARLEY
DAVIDSON, 2. Erik Laursen og Anita
Lassen, Horsens, BSA, 3. Svend Erik og
Krista Holm, Felsted, BSA.

Hesteskotøjret kunne være tildelt
flere, men det blev dog overrakt ”1.
havarist” nemlig
Flemming Holm
Andersen, Årøsund, BSA.
A f s lut n i n g e n
fandt sted hos sponsoren, EUROMASTER, som havde
til huse i nærheden
af startstedet.
Med årets Alsløb
i erindring om ikke
for løbets længde
eller sværhedsgrad
skyld, så i hvert
fald for det fugtigste løb, i ”mands
minde”.
NB. Såvel Alsløbet i 2007 som i 2008
er optaget af en hobbyfotograf på DVDer. Disse kan erhverves for kr. 50/stk.
+ porto ved henvendelse til Bent Christensen, tlf. 21 714820 eller Poul Iversen,
tlf. 40 345462.
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Løvfaldsløbet 2008
Tekst og foto: Ole Bredahl Bentzen

Slutinstruktion i Skælskør. Foto: gtw.
Årets sidste løb i DVM´s regi, Løvfaldsløbet, blev kørt i det sydvestligste
hjørne af Sjælland med start i Skælskør.
Triumviratet Erik Kristoffersen, Henning Petersen og Egon Nielsen stod
atter for arrangement og var ligesom
de foregående år begunstiget af flot,
om end lidt køligt efterårsvejr.
Jeg overværede første gang starten på Løvfaldsløbet for nøjagtig 20
år siden. Det var på Statoil-tanken på
Vordingborgvej i Herfølge, og der var
dengang 53 startende køretøjer.
I år var der 55 startende og det er
nogenlunde det antal der plejer at stille
op til løbet. Rekorden er på 77 startende
og det var i 2003.
Ved at kigge programmerne fra henholdsvis 1988 og 2008 igennem er det
jo tydeligt, at der er mange af de gamle
der ikke er med mere, men to navne
dukker op, og det er vore to svenske
venner, Gøran Svensson og Poul Søndergaard, der har været med adskillige gange i de mellemliggende år. De
ankom i øvrigt sent til havnepladsen,
men det var de ikke enige om.
Flere andre fik problemer lige efter
starten hjemmefra, og måtte køre tilbage og skifte cykel og kom derfor til
at starte senere. For Ole Kyhl og Allan
Jensen der var tilmeldt på en 1931 Rene
Gillet med sidevogn, men da de måtte
skifte til to solocykler, opstod der et
problem med løbsplader. Det klarede
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man dog nemt og elegant ved at skrive
22A og 22B på to andre plader.
Der var startsted ved havnen i Skelskør, hvor der foruden DVM´s startpavillon var opstillet et telt, hvor man
kunne få kaffe og morgenbrød.
Det var sponsoreret af Skælskør
Erhversforening, som også havde sat en
flot farvestrålende annonce i Skælskør
Avis. Som tak så de gerne at deltagerne
kørte gennem Algade, Carl Medingsvej
og den vej ud af byen.
Der var også en fornem artikel om
løbet i avisen. Meget professionelt skrevet som fik mig til at tænke, at det må
være en journalist der ved noget om
motorcykler der havde skrevet den. Det
fandt jeg ud af senere, at det var det.
Lørdagens etape blev kørt nede i det
sydlige område af Sjælland med frokostpause på Sorø Golfklub´s område

nord for Tystrup Sø. Efter pausen gik
turen vestpå helt ud til kysten og rundt
om Slagelse Vandrehjem hvor der var
spisning og overnatning. Der stod
ganske vist i programmet at overnatningen var på Kalundborg Vandrehjem, men Erik Kristoffersen fik rettet
det ved briefingen før starten.
Søndagsturen gik direkte til Sorø
og derefter ad små veje til Skjoldnæsholm, hvor der var afslutning ved
Restaurant Kudskehuset. Efter et par
gode sandwich og lidt drikkelse var
der præmieuddeling.
Jeg fik desværre ikke det hele med
af de forskellige vindere, men noterede
mig at Arki Hansen på sin Calthorpe
var en af præmietagerne. Brødrene
Preben og Erling Nielsen på HarleyDavidson tog også en præmie med
hjem til Jylland.

Starten i Skælskør.
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Igen bravo til de tre musketerer.
En populær vinder var også Ebbe
Carmel på sin velkendte Henderson
der havde sit barnebarn Laura som
observatør i sidevognen.
Det var i det hele taget dejligt at se
flere der havde taget ungdommen med
som observatører eller bare passager.
Hvis vi skal have noget mere ungdom
ind i klubben kan det ikke starte for
tidligt.
Vandrepokalen gik til Jørgen Bang
Jensen, der fik den for sin store indsats
for at få Frede og Annie West i mål.
Hvis man er interesseret i sin placering i løbet kommer den op på vores
hjemmeside.
Af de omkringstående kunne jeg
fornemme at det havde været et godt
løb og en flot tur i det smukke vejr og
landskab. Det skal løbsledelsen have
tak for.

Græsset er grønt og himlen blå i Sorø.

Amerikanerne henviste sig selv til cykelskuret.
Det smiler Vagn og barnebarn af. Foto: gtw.

Der slikkes dejlig sol i Slagelse. Foto: gtw.

Alle er landet godt ved målet nær Gyldenløveshøj.
5-2008
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MÅNEDENS VETERAN

Prins Viggos Harley-Davidson
Af Kurt Solskov

Foto: Margit Holm.
Dette er historien, om hvad en almindelig snak fritidsinteresser kan føre til.
Kaj Borup Andersen fra Nørresundby, DVM-medlemsnummer 863,
var tilmeldt et Dansk Metal kursus i
Herning om ”Den tredie alder”. På sådan
et kursus fortæller man til gruppearbejde sine medkursister om sine fritidssysler. Og det gør kan selvfølgelig
også.
I næste pause kommer en medkursist så hen til Kaj og siger: ”Jamen vi
har da sådan en gammel een stående derhjemme. Måske det var noget”.
Som god handelsmand siger Kaj:
”Ja, måske”.
Inden kurset sluttede havde Kaj dog

20
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spurgt, om de ikke skulle tage hjem og
kikke på maskinen. Det måtte de da
så hellere, men den var pakket godt
ned, for de havde i 30 år ikke haft den
startet.
Ud af tæpper og lignende trækker
de en 1000 cm3 Harley fra 1929.
Ejeren forlanger en pris, Kaj byder
lidt mindre og kører så tilbage til Nørresundby med uforrettet sag.
Kaj ringer så et par dage senere og
siger, at nu må vi hellere se at få handlet.
Kaj ankommer som aftalt, og det er
konen, som egentlig er ejeren, siger til
Kaj: ”Ja står det til mig, får du ikke lov at
købe Harley’en”!

De blev dog enige om handel, og
her er så historien om den motorcykle
Kaj købte.
Kaj fik samtlige papirer, som har
eksisteret omkring harleyen, undtagen
instruktionsbog.
Motorcyklen blev i 1927 indregistreret til Hans Kongelige Højhed Prins
Viggo, Det Gule Palæ, København.
Prins Viggo kører på Harley-Davidson’en i 2 år.
Poul Holm fortæller til ugebladet
Hjemmet no. 24 1967: ”Prins Viggo
havde en Harley-Davidson, som han kørte
meget på. I 1938 solgte han den til en af
mine venner, og den kører endnu på Københavns gader”.
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Det er ikke helt rigtigt, for den 18/9
1929 er den indregistreret under K20172
under navnet mekaniker Rasmus Rasmussen, Borups Allé 247I.
Han indregistrerer den 12/4 1930
Harley’en med en sidevogn, produceret i 1929, hvilket fremgår af stelnummeret: 29LT6463. Egenvægten er 125
kg og ladningsens maksimalvækg 75
kg, Karosseri sæde uden vindskærm.
Sidevognen tildeles registreringsnummeret K1487.
2/4 1940 er seneste rationseringskort
til 25 liter benzin udleveret af Københavns Politi.
Af registreringsattesten fremgår at
Harley’en var afmeldt under 2 Verdenskrig. Nummerpladen deponeret her i
henhold til M.s Bekdtg. af 29/4 1940
stemplet 8/5 1940 hos Københavns
Politi, Færdeselsafdelingens Motorkontor.
Den er synet og godkendt 10/4 1946
og rationseringskort er udleveret 11/4
1946 og mange gange siden.
Nummerpladerne har periodevis
været indleveret på motorkontoret i
vintermånederne.
Af den medfølgende forsikringspolice tegnet i AUTO LLOYD og FDM
fremgår at præmien i 1935 halvårlig
androg 14,00 kr., med ansvarssum kr.
15.000.
18/5 1948 er betalt en mindre afgift på
24 kr. Bliver registret under K46810.
Rasmus Rasmussen får lov at køre
på ferie i udlandet hhv. 19/6 - 9/7 1949
og 12/7 - 1/8 1950, hvilket er påstemplet registreringsattesten. ”Mærket, der
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under kørselen skal være påklæbet vindspejlet (på motorcykler benzintanken) skal
straks efter gyldighedsperiodens udløb tilbageleveres” står der i politiinspektoratets tilladelse.
Efter Rasmus’ død overdrages den
til A. Kristensen, Vanløse, og afmeldes
den 9/3 1960 og opbevares her indtil
1968. Derefter i Søborg indtil 1977, hvor
Kristensen dør.
Det er kusinen i Herning, der arver
den og igen pakker den godt ned i
tæpper indtil hendes ægtefælle, så er
på kursus i Metal.
Da Harley’en kom hjem i Kajs hyggelige værksted, rensede han tændrøret
og kontrollerede olie, hvorefter motoren slog det første knald.
Af messing skjoldet på batterikassen
ser det ud til at Brdr. Friis Hansen har
solgt Harley-Davidson’en fra ny.
Sidevognen var forsynet med en
ARVIN radio, som blev produceret fra
1927 til 1933, hvilket Kaj har fundet ud
af på et museum i USA.
Kaj har dog afmonteret radioen
indtil videre.
På sidevognens bagageklap er monteret et specielt camping eller picnic
bord med tilsvarende stole. Dette
kunne have været en ide til jagt, men
af gode grunde ikke kongelige, da
sidevognen er påmonteret efter Prins
Viggos ejertid.
Den ekstra teleskopdæmper, monteret ved forgaflen, vides det ikke præcis
hvornår de er påmonteret.
Det formodes at den 1000 cm3

En ener blandt Harley’er! Ny tændspole
og et enkelt skørt til forskærmen er hvad
der manglede. Pudseklud og knofedt!
De øvrige billeder er taget i Herning.
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halvtopper er produceret til det amerikanske politi og militær, da speedometeret minder om et politispeedometer.
Kaj Borup Andersen har været
medlem af DVM i 23 år. Han har
deltaget i 22 Skagenløb på BSA
Slooper 1931, samt flere Jyllandsløb,
Egeskov- og Løvfaldsløb på Triumph 1939, løb som nu suppleres
af Harley-Davidson. Dette ændres
der ikke på.
Han har sin interesse for
motorcykler fra sin nu afdøde
nabo, Peter Hansen med flere
tilnavne som f.eks. Peter Skrot.
Kaj har arbejdet for forsvaret
som civilmekaniker.
I daglig tale og blandt
venner så hedder hans ny
tilkøbte Harley-Davidson
enten ”Prins Viggo” eller
K 11 111.
Kaj deltog med ”Prins
Viggo” i Jyllandsløbet
2008 sammen med Poul
Møller. Det gik rigtig
godt, men varmen drillede også her. Tændspolen nægtede at gennemføre.

22
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P

rins Viggo, Greve af Rosenborg,
(25. december 1893 i København
– 4. januar 1970 i Ebeltoft) var
søn af prins Valdemar og sønnesøn af
Christian 9. Han giftede sig i New York
i 1924 med amerikanerinden Eleanor
Green (Prinsesse Viggo) (1895-1966).
Parret fik ingen børn. (Wikipedia). Dvs.
at Kong Christian den X. var Prins
Viggos fætter.

Klar til syn.

Commandant de Soyer, ledsaget af
generalmajor Castonier og Oberst
Willemoës gaar Fronten af den 31. Maj
1920. I forgrunden til venstre Hs. Kgl.
Højhed Prins Viggo.
Regimentets (Gardehusarerne) anden
kongelige Officer Hs. Kgl. Højhed
Prins Viggo blev samme Aar (1921)
beordret til at gennemgaa den italienske Rideskole i Turin for derefter at
indtræde paa den danske Rideskole.

Bagagerummet har Kaj ikke monteret igen.
Uden tændspole ingen kørsel, men udsigten er fantastisk. Foto: Margit Holm.
Hans Højhed Prins Viggo paa Acrobat 1923.
I 1929 udnævntes Hs. Højhed Prins
Viggo til Ritmester uden for Nummer
i Rytteriet og ansattes til Raadighed for
Gardehusarregimentet.

Oberst Pontoppidan og Ritmester Hans
Højhed Prins Viggo
5-2008
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Klubnyt
Danmarks Veteran Motorcykleklub

Generalforsamling 2008
Lørdag den 25. oktober kl. 1100 - 1500
Kulturhuset, Skolegade 1, 4220 Korsør
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning, Lars Klitgaard
4. Udvalgsberetninger:
- Sportsleder, Lars Sørensen
- Sekretær, Rita Bach
- Motorhistorisk Samråd + Hjemmesiden, Henning Karstensen
- Veteranekspert, Kurt H. Jensen
- Arkivet, Leif Obbekær Hansen
- Veteranen, Gorm Wæhrens
5. Regnskabsaflæggelse, Bent Just Olesen
6. Indkomne forslag:
- Der oprettes en gruppe af delegerede som et bindeled
mellem bestyrelsen og de 6 respektive afdelinger i landet.
Palle Buus, medlem nummer 860

Den antikke sikkerhedsbeklædning
diskuteres på Egeskov.

7. Fastlæggelse af det kommende års arrangementer, Lars Sørensen
8. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter
Følgende er på valg:
Kasserer, Bent Just Olesen. Modtager genvalg.
Sportsleder, Lars Sørensen. Modtager genvalg.
Veteranekspert, Kurt H. Jensen. Modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem og webmaster, Henning Karstensen.
Modtager ikke genvalg.

Seneste skud på stammen af kommende
veteranister ville ikke se på fotografen.

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
10. Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter
11. Eventuelt

Frokost forventes afholdt ca. kl. 13.00
24
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Smart cykelcomputer og et spejlfoto.
Fotos: Gorm Wæhrens.
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Klubnyt
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Klubnyt
Niels Hardy Jensen,
Horsens

medlem nr. 411

er stille sovet ind efter længere forudgående svær sygdom.
Olga Jensen

Nye medlemmer
DVM ønsker de 2 nye medlemmer hjerteligt velkomne og håber I får rigtig
mange gode stunder med jeres interesse og i klubben.
Jens Brink (Medl. nr. 2104)
Dyrlægegårds Allé 122
3600 Frederikssund
 47 38 50 53
BMW 750 cm3 1938
Poul Felix Høst Schmidt (Medl. nr. 2105)
Hovvej 3, 4160 Herlufmagle
 55 50 10 03
Sarolea 350 cm3 1938

Er fundet!
De 2 afløsere til DVMs stand på
Herning stumpmarked marts og
november er fundet.
På markedet 1/11 vil både de
nye folk på standen Elsine Møller
og Svend Kusk, Ikast, og Rita og
Charles, Vodskov, være at finde.
Så vi glæder os alle til at snakke
med både jer og nye medlemmer
eller abonnenter på Herning Stumpemarked 2008.
Charles (623) og Rita (688).

Det vådeste Alsløb i mands minde. Her
checker Richard Husby om DKW’en
skulle være blevet vandkølet på
pausestedet Lysabildskov Camping!
Foto: Svend-Erik Olsen.

Annoncepriser 2008
1/1 side/år

8000 kr.

1/1 side/gang

1800 kr.

1/9 side/år

900 kr.

1/9 side/gang

300 kr.

1/1 bagsiden/år

10000 kr.

Trykte annoncer kommer gratis på
www.dvm.dk

Løbs - og Aktivetskalender
11/10 Veterama, Mannheim, Tyskland
Kontakt www.veterama.de
19/10 Stumpemarked i Brokstadt
v/ Neumünster, Tyskland
25/10 Generalforsamling DVM,Korsør
Se side 24 for yderligere.
1/11 Stumpemarked Herning
Kontakt Svend Aage Mortensen,
 9715 1603, herning-stumpemarked.dk
20/11 Stormøde i Kulturhuset i Korsør
Se omtalen under Vestsjælland.
22/1 Stumpemarked i Korsør
Stumpemarked i Kulturhuset i Korsør.
Stadeplads er gratis.
Stade bestilling hos Palle Høst
Andersen på  58 37 44 50
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19/3 Stormøde i Kulturhuset i Korsør
28/3 Stumpemarked Herning
10/5 Korsørløbet 2009
21-23/5 Skagenløb DVM
13/6 Jyllandsløb
5/7 Fladtankerløb
8-9/8 Egeskovløb
12-13/9 Løvfaldsløb

CZ

Høj kvalitet, rimelige priser
Motocross - Speedway -Enduro
Gade - RR SPORT - Veteran

std., forstærkede, O- og X ring
Ring og få information og personlig
betjening. Få prisliste på fax eller
www. czmotorcykelkaeder.webbyen.dk

46 36 16 92
Frederiksborgvej 133B - 4000 Roskilde

Har du arrangementer du mener skal i
løbs- og aktivitetskalenderen så kontakt
lokalredaktøren eller veteranen@dvm.dk
5-2008
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rundt

Landet

Nordjylland
Klubmøder afholdes 1. onsdag kl. 1930 i
hver måned (dog 2. onsdag i januar og ikke
i juli) på Comwell Kongreshotel i Rebild.

Klubmødet juni 2008
Klubmødet 4. juni – det sidste inden
sommerferien - var til en afveksling
uden noget programsat emne, men
de 37 trofast fremmødte savnede som
sædvanlig ikke emner at diskutere hen
over bordene.
Formanden kunne dog bekendtgøre,
at der ville komme nærmere på hjemmesiden om et meget interessant møde
på Gasmuseet i Hobro i august, hvor
han også opfordrede til at møde op på
motorcykle.
Rita fortalte om de mange stjålne
motorcykler i England, og det vil være
en god idé med en sund skepsis, hvis
man bliver tilbudt en engelsk mc eller
reservedele hertil. For at imødegå
tyveri og hvad dermed følger erindres
også om at mærke og fotografere sine
egne kostbarheder.
En lille historie fra Skagensløbet blev
fortalt af Jan. Den skulle efter sigende
være forekommet for en ellers kyndig
kører og omfatte benyttelse af alternativt brændstof!
Det noget mindre fremmøde denne
gang formodes at skyldes medlemmernes andre gøremål og interesser.
Et emne som DVM måske også burde
vise interesse var den nationale køredag 5. juni, men det kunne så huskes
til næste år.		
1870 hja

Gasmuseet i Hobro
Den 6. august mødtes 38 deltagere til
socialt samvær på Gasmuseet i Hobro.
Enkelte havde trodset det ustabile vejr
på mc. I formandens fravær bød Chr.
C. velkommen til dette utraditionelle
5-2008
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møde og deltagerne blev delt op i 2
hold til en guidet rundvisning i et par af
museets afdelinger nemlig ”Da farmor
var ung” og ”Brintuniverset”.
Det var således os i nutiden, der
på museumsvis blev ført tilbage i
tiden – dog ikke længere end mange
kunne huske og selv genkende ting
fra det huslige, der stadig kunne være
i brug.
Brintuniverset var det nye og overraskende for os. På et eksperimenterende
stade kunne vi se fremtiden i et univers
af spændende former for anvendelse af
brint som en miljøvenlig energikilde.
På den velforberedte guides indledende spørgsmål om hvad elektrolyse
var, fik han uventet straks svaret ”det
er spaltning af vand til ilt og brint ved
hjælp af strøm”. Joh forsamlingen var
skam også forberedt og især de yngre
deltog ivrigt i betjening af de opstillede
forsøgsmodeller.
Efter rundvisningen var det bebudede kaffebord erstattet af sandwich
med tilbehør efter eget valg. Sluttelig
var der rundgang på egen hånd i den
øvrige del af museets afdelinger og
bygninger.
Aftenen blev således mere fremtidsorienteret end forventet for et museumsbesøg og vi glemte helt at se efter
energikilder, der tidligere var i anvendelse i motorkøretøjer såsom gengas
og flydende gas.
Alt i alt et rigtig godt alternativt
klubmøde var således sponseret til
deltagerne.
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 som regel den 1.
lørdag i måneden, hhv. efter afdelingens
aktivitetskalender på Seggelund Cafeteria,
Seggelund Hovedvej 55, 6070 Christiansfeld,
(Hovedvej 10)  74 561366.

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

Kommende arrangementer i
Vissenbjerghallerne
Klubmøde onsdag den 8/10
Alm. klubmøde.

Klubmøde onsdag den 12/11
Alm. klubmøde

Klubmøde onsdag den 10/12
Vi kører videre med juletraditionen
med æbleskiver, gløgg og bankospil.
Husk en lille gave til præmiebordet og
husk at vi denne aften starter kl. 1900.
Søren Højmark Jensen

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.

Stormøde Kulturhuset i Korsør 20/11
Jørgen Hansen og Peter Fisker fra
D.U.M. (Dansk Ural/Dnepr motorcykelklub), populært kaldet ”Russerklubben”, kommer og viser billeder og
fortæller om en ”backwoods” motorcykeltur i Ukraine med lokalkendte
guider.
Foredraget kunne også hedde: ”Nu
forstår vi godt hvorfor russerne ikke
går op i at hjulene de er runde”.
Turen gik gennem landsbyer hvor
folk ikke havde andet end det de selv
dyrkede.

København

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

Møde hos Viklit Graae Jørgensen
August måneds klubmøde var et besøg
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hos Viklit Graae Jørgensen, der er en
kendt person i veterankredse. Måske
mest inde i bilkredsen, men motorcykler har dog også hans interesse. Han
bor på en stor firelænget gård med
nogle gode udbygninger lidt udenfor
Hillerød.
Der var arrangeret fælleskørsel fra
Ryttergården i Pederstrup og vi var fire
mand nede sydfra – i bil – der mødte op
ved samlingsstedet. Der var kun to på
motorcykel og så tre biler da vi kørte
mod Hillerød med lidt bange anelser.
Hvor mange ville møde op på stedet?.
Det viste sig at være en ubegrundet
frygt, for mange – virkelig mange –
havde valgt at køre direkte til Hillerød.
De fleste var ankommet i bil, men jeg
kunne dog tælle 10 motorcykler på
gårdspladsen.
Viklit bød velkommen og fortalte
lidt om hvor de forskellige ting befandt
sig, og ikke at forglemme hvor man
kunne købe kaffe og drikkevarer. –
Jeg tror ikke jeg var alene om at være
overvældet over alt det var at se på.
Det vil føre for vidt at nævne bare en
lille smule af alle de biler og effekter
som har med motorisering at gøre,
personbiler, lastbiler og busser i alle
afskygninger, traktorer, motorcykler,
benzinstandere, skilte og sågar gamle
cykler.
Man havde det indtryk at befinde
sig på et velassorteret museum, men
måske også et salgslokale, for mange
af de udstillede genstande var til salg.
Af dem var – for motorcykelfolket især
– en meget flot, og sikkert også sjælden
Harley-Davidson fra 1929 med venstregående sidevogn. Et køretøj der ifølge
de omkringstående eksperter var temmelig svær at køre. En Mundus fra 1906
stod i et glasskab, men den motorcykel
der nok vakte størst opmærksomhed
var den Wanderer fra 1907-08 som den
navnkundige Erik Orth kørte på i nogle
af de første Skagenløb – To flotte Indian
var der også. Den ene – en 1200 c.c.
1947 model var dog kommet kørende
og stod ude i gården.
Af de mange skilte der hang (eller
stod), var skiltet med forbud mod
motorcykelkørsel på Strandvejen nord
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Søgerbladet

Rensemidlet du bruger til det keramiske komfur er perfekt til at rengøre chromen på din motorcykel.
Bent Sørensen
Spentrup
for Klampenborg. Man kunne ikke lade
være med at undre sig over at det overhovedet kunne lade sig gøre at få et
forbud mod det. Motorcykler var nok
ikke så populære hos det finere borgerskab nord for København dengang. Det
har heldigvis ændret sig, og i dag er
motorcykler
vel nok mere
velsete end
de har været
i mange år.
Det var en
fi n aften og
traktementet
var upåklageligt. Blot
kunne man
have ønsket
sig lidt mere
tid, for der
var simpelthen så meget at kigge
på. – Næste klubmøde holdes i vores
sædvanlige lokaler på Ryttergården i
Pederstrup. Vi ses.
Ole Bredahl Bentzen

Klubmøde 11/9
I betragtning af det var en dejlig, næsten
sommeragtig aften, var det skuffende
få der var mødt op. Jeg fik talt det til
lidt over 30 personer og omkring 10-11
motorcykler i gården.
Aftenens program billeder fra et løb
2007 i de sydfranske alper. Et fantastisk landskab som vi kender det fra TV
reportagerne af Tour de France cykelløbet. Ulrik og Else Marie Nørgaard
5-2008
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Ibsen fra Karlslunde har deltaget nogle
gange og er meget begejstret for løbet,
hvor de i år kørte på deres trofaste røde
Nimbus.
Et par andre Nimbuskørere deltog
også, men ellers var det mest cykler af
nyere dato der deltog, bl.a. to tyskere
på det vi her hjemme kalder for ”Knallerter”. Skønt de kun er på 50 cm3 er det
dog nærmest små minimotorcykler.
Med fuld oppakning havde de deres
mas med at komme op af de stejle
stigninger. – Billederne var fra 2007
løbet.
I år var Ulrik og Else Marie udsat
for et kedeligt uheld der kostede Else
Marie flere måneders sygeleje med et
kompliceret skinnebensbrud, så de
fuldførte ikke. Nimbus’en klarede dog
turen med bravour, og på en forespørgelse fra forsamlingen om ”Bussen”
ikke blev varm af al den bjergkørsel,
svarede Ulrik at det blev den faktisk
ikke. Der er ret koldt så højt oppe
(mange steder et godt stykke over 2000
meter), og flere morgener var der rim
på køretøjerne.
En tak til Ulrik og Else Marie for
billederne fra et landskab man har lidt
svært ved at forestille sig er i det sydlige
Frankrig.
Til det næste møde håber vi at få fat
på Jens Winther fra Roskilde som vil
fortælle om Roskilde Rings tilblivelse.
Det kan blive interessant at høre da han
nærmest er vokset op sammen med
den. Vi ses.
Ole Bredahl Bentzen

Den tynde flydende klare PAVA er
en rigtig god til løsning af fastlåste
eller sammenbrændte bolte. Mere
effektivt end WD40.
Jørgen Liebst
Kastrup
Bremsetromlen og bremsebakkerne
skal have samme diameter for at
virke effektivt.
Mogens Brøcker
Viborg
Dæktryk på vulstdæk skal være
det dobbelte af kanttrådsdæk. På
de gamle Harly’er og Rør skal tallet
skal der være mindst 40.
Poul Jensen
Stege
Det rigtige værktøj er en forudsætning for godt arbejde.
Kai Beck
Haderslev
Nimbus’en eftertændte længe efter
tændingen var slukket. Den havde
kørt med meget fed blanding og var
kokset godt og grundigt.
Rådet er at afmontere luftfilter,
anvende dansk vand med brus
og sprøjte dette ind i kaburatoren
mens maskinen er i gang. Det løsner
soden.
Billigere end Redex og lige så
effektivt.
Evald Henneberg
Viborg
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Genbrugs

hjørnet
SØGES / KØBES
Triumph motor 1 cyl. 600 cm3 sv
type 6S og
Triumph motor 1 cyl. 500 cm3 ohv
type 5H eller T90
Helge Lohmann, medlem nr. 1384
 66 17 11 50 og email lohmann@
dsa-net.dk

som er udført i stål med indlagt rød emalje, de flotte
sadeltasker i læder med nitter.
Selv har jeg pudset den omhyggeligt siden 1975 Min
kone siger vi skal bruge pladsen.
Jeg har tænkt mig en pris på kr. 75.000 - men kom
og kig og byd.
Jørgen Hallberg medl.nr.283 –  32 53 77 10 – e-mail:
irenehallberg@mail.tele.dk
Ariel Square Four 600 OHC, 4 F 1933-34 model.
Nyrenoveret 2007. Kørt ca. 2000 km. Kører godt. Sort
nummerplade. Pris 85.000 kr.
Medlem nr 1655 Knud Degnbol,  mobil 40 40 45 78.
Mail: knud.degnbol@gmail.com

Karrusel Nimbus, Nimbus-cykel,
evt. hjemmelavet, eller blot billeder
af disse til privat samling.
Per Alleslev, nr. 754:  66 17 31 37.

Zubal drejebænk, drejelængde 1 m, fuld Norton
gearkasse. Poul Jensen, medl.nr 264,  55 81 55 31.
Harley-Davidson ht 1000 cm3. årg. 1926 med org.
sidevogn, ingen kopidele. Kører godt.
Erling Nielsen, 86 43 97 26, enielsen@fiberflex.dk
Pris 110.500 kr.
Raleigh 500 sv, 1929. Kørt flere Skagensløb og andre.
Ældre restaurering. Kører godt. Pris 35.000 kr.
Frits Olesen, Kildevej 1, 9900 Frederikshavn, medlem
nr. 995,  27 33 30 11.

Alt med og om Nimbus købes til privat museum,
bøger, brochure, legetøj, emblemer, skilte, plakater, gl.
foto mm. se også: www.nimbus-nilfisk.dk
Per Alleslev, nr. 754:  66 17 31 37.

Klubeffekter 2008

SÆLGES
Harley Davidson 1930, 1200 cm3, sideventilet søger
ny ejer. Desuden medfølger twin-sadel samt en hel del
reservedele. Også en bog med reservedele til diverse
modeller – ligeledes fra 1930.
Speedometeret er med slæbeviser, dvs. den må have
været brugt af politiet, da det viser den højeste fart, man
har kørt. Der medfølger originale toldpapirer fra den
blev indført her i landet i 1952. (sort nummerplade)
Den har stået og kedet sig en del år i garagen, så
selvom den kan køre, kan den rette mand se frem
til en hyggelig vinter med at få den helt flot og
velkørende igen.
Billedet lyver ikke. Den tidligere ejer forsynede den
med en masse pynt i rustfrit stål, bl.a. skiltet på tanken,

Cylinderboremaskine fra Melchiorre i Milano.
Maskinen er i god stand og der medfølger værktøj, stål
og opspændingsgrej. Slibemaskine til stål er indbygget
i værktøjskassen.
Minimum cylinderstørrelse, der kan bores, er ca. 49
mm. Maskinen står i Kolding.
Vægt: mindre end 500 kg. Pris kr. 5000.
Jeg har også en skruestik, der er så stor, at man kan
spænde svinghjulene til en eencyl. motor fast, mens
man løsner møtrikkerne . Den trænger til maling.
Pris kr. 100.

knaphulsemblem
45 kr.
skærm-plakette
40 kr.
stofmærke, lille
30 kr.

stofmærke, stor
40 kr.

klistermærke
20 kr.

Sælges bl.a. ved klubmøder.
Kontakt evt. Rita Bach.
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JC NIMBUS
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 salg af reservedele
 også postordre
 totalrestaureringer
 stelopretninger
 afprøvning af motor i prøvebænk
 plejlstangsproduktion
 nyfremstilling af reservedele
 nye koblinger og andet

r

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

Veteranmotorcykler

På Egeskovs 8 museer genopfriskes gamle minder.
I Piet Heins labyrint gælder det om at finde ind
til det japanske tårn. For familiens yngste er
højdepunktet de 8 store legeområder i skovens lysning.

Stubbekøbing Motorcykelog Radiomuseum

Plejlstangslejer, sidetappe osv.
laves på eget værksted.
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

• 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
5-2008
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med bremse

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.

20 års erfaring i reparation af
engelske motorcykelmotorer.

Specialvækstedet tilbyder

 nyfremstilling af sidevognsstel

Eventyrlige oplevelser
for hele familien - hele dagen

Alt i maskinarbejde,
cylinderboring samt
aluminiumssvejsning udføres.

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

til ”Kakkelovnsrør”

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

NORDEUROPAS STØRSTE VETERAN-MOTORCYKEL-MUSEUM

Specialværksted

Aps.

Motorrenovering
siden 1957

 nye sidevognskasser på lager
 udsøgt høflig betjening
www.jcnimbus.dk
John Carlsen, Viborggade 46, 2100 Kbh. Ø
 35 42 83 13 - fax 35 42 83 09
Åbningstid 9-17

Stumpe
marked

-

lørdag den 1/11 8-16
lørdag den 28/3 8-16
Svend Aage Mortensen
Siriusvej 11 - 7430 Ikast
9715 1603 - 9926 9926

Veteranimporten
Nye kvalitetsdele med speciale i

Veteranbiler og motorcykler
Cylinderudboring
Krumtappe - alle typer
Topstykker:
ventiler - ventilstyr - ventilsæder
ventilsæder til blyfri

Egere fremstilles

Aluminiumssvejsning

TankCure tankforsegling

Iversens Cylinderservice I/S

Veteranimporten

Finlandsvej 6 - 8700 Horsens
tlf. 75 62 52 99 - fax 75 62 59 06

efter mål eller prøve

Gorm Wæhrens - Liljevej 3 - 7800 Skive
97510016 (efter 1630) - 29820010
veteranimporten@c.dk
www.veteranimporten.dk
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Afsender

Danmarks Veteran Motorcykelklub
Granlunden 30
9310 Vodskov
Blad ID-nr. 47817

NORDISK VETERAN
- gammel kærlighed ruster ikke

FORSIKRINGSPRÆMIER 2008
Eks. på
dagsværdi
i kr.

Veterankøretøj - 1973
Ansvar og kasko
1/1 årlig præmie

Klassisk køretøj - 1983
Ansvar og kasko
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

184,-

416,-

Kun ansvar

KUNDEFORDELE
• 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.

Ring og hør nærmere om vores tegningsregler og
kundefordele, eller klik ind på vores hjemmeside:
- et Alm. Brand selskab

www.nordiskveteran.dk

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

WWW.ALMBRAND.DK
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