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På den anden side...

Året på hæld
Jorden er på sin vej rundt om Solen snart så langt væk den kan komme 
med lysere tider i udsigt inden længe. Et år er på hæld og et nyt ligger 
om hjørnet med masser af køretid efter en periode med skruen på 
værkstedet. 

Igen i år er medlemmer gået bort, så der bliver ikke lejlighed til stunder 
med disse mere, udover de mange gode tanker vi har om dem.

Landevejene tager også på deres side liv. Sidste år var rekord med 41 
dræbte og 234 svært kvæstede motorcyklister. På fi re år er antallet af 
motorcykler vokset fra 95.000 til 144.000. 

Havarikommissionen anbefaler kampagner rettet mod motorcykli-
ster om fart og beskyttelsestøj, mod andre trafi kanter, som kan overse 
motorcyklister, øget politikontrol på mindre veje, sikrere veje med færre 
træer og kanter samt tekniske krav som ABS-bremser, kraftigere lys, 
alkolåse.

Løsningen ligger i gashåndtaget, har Jesper Sølund, dokumentations-
chef i Rådet for Sikker Trafi k udtalt.

I to ud af tre af de undersøgte ulykker overså bilisten motorcyklisten, 
typisk ved venstresving. I halvdelen af disse ulykker kørte motorcyklen 
også for stærkt.

Hvad kan du gøre? Bliv set - kør med vest - kør med lys. Deltag i 
køretekniske kurser. 

Mange tak til Peder Pedersen for sin solide indsats som lokalredaktør 
i mange år. Velkommen til Lars Mylius Hjelm, der vil påtage sig opga-
ven for Vest/Sønderjylland. Lars har tidligere leveret linier og fotos, så 
velkommen om bord.

Og mange tak til I andre der påtænker Veteranen materiale, historier, 
anekdoter og hvad der end måtte dukke op af spændende engagement 
i veteranmotorcykelsagen. Den fortjener det.

Glædelig jul og godt nytår.
Gorm Wæhrens

redaktør

VETER   ANEN

Ansvarshavende redaktør/annoncer   
VETER   ANEN

Svend Kusk besvarede spørgsmålet 
med forsiden af Veteranen 5: NSU 2 
cylindret V tvin ca. 1912-14.  
Nummerpladen C1034 fortæller C 
(Holbæk amt), 10 Kalundborg og 
løbenummer 34, fortæller Jørgen 
Bang Jensen.

Til højre illustration fra Aldo 
Carrer’s bog Motociclette in divisa 
nella Grande Guerra (motorcykler 

fra 1. Verdenskrig)  med tysk 
ordonans på NSU. 

V-906.indd   2 01-12-2009   05:50:32



      3  6-2009

Indhold 
 2 På den anden side

 3 Formandens spalte

 4 Formandens beretning

 6 Referat af DVM’s general-

  forsamling

 8 Tak efter 22 år

 9 40 gange Skåne Rundt

 10 Månedens veteran 

  La Mondiale - et belgisk bolsje

 15 Bog af Jens Jessen

 15 Natløbet på Midsjælland 2009

 16 Månedens portræt

  Gunnar Tveskov

 19 Så nåede jeg mit Mekka!

 21 Årsmøde i Mht

23 B.S.A. billeder søges

 25 Nye medlemmer

 25 Løbs- og Aktivitetskalender

 23 Anmeldelse: Legen med døden

 26 Landet rundt

 30 Genbrugshjørnet

Formandens spalte

at være med til årets DVM general-
forsamling i Vissenbjerg ! Vi var 87 
medlemmer samlet hvilket betyder 
et fremmøde på lidt over 7 % af alle 
medlemmer – ualmindeligt fl ot synes 
jeg og andre jeg har talt med siden, et 
fremmøde der langt overstiger det, de 
andre store veteran-klubber oplever.

I min beretning berørte jeg kort 
det kommende års medlemsregister 
og ønsket om igen, efter næsten 15 år 
uden et rigtigt motorcykelregister, alt vi 
kunne medvirke til at formidle kontakt 
fra et medlem til et andet. De sidste 
mange forsøg på at få et nyt register er 
strandet på medlemmernes manglende 
interesse for at oplyse andre om, hvad 
man selv har ”i stalden”. Min beretning 
førte heldigvis til en debat, der kunne 
tyde på, at der er en voksende interesse 
for et rigtigt register. Jeg kan selvføl-
gelig ikke love at det bliver til noget, 
men jeg vil sammen med den øvrige 

bestyrelse forsøge at fi nde en vej frem 
til at ønsket kan opfyldes. Tænk på, at 
et opdateret register kan være en stor 
hjælp for et andet medlem, for din ven 
eller for dig selv ! 

Hvis du også synes at DVM igen skal 
have et rigtigt medlemsregister – med 
motorcyklerne i – bedes du tilkende-
give det overfor andre medlemmer, 
mødekoordinatorer eller bestyrelses-
medlemmer så vi kan spore om der er 
medlemsopbakning.

DVM’s første motorcykelregister blev 
rigtigt godt og omfattende, måske fordi 
bestyrelsen benyttede rykker-metoder 
som vi nok ikke vil gentage, se kopi af 
efterlysningen fra foråret 1975. Her blev 
man sgu’ hængt ud til offentlig skue, 
hvis man ikke havde svaret ! Til orien-
tering er jeg det ret nye medlem bag 
krydset over 231.  Lille gengivelse af 
nævnte efterlysning, se vedhæftede.

Registret blev endeligt udgivet i 1978 
som ”Veteranen Sær-
udgave nr. 1” prydet 
af en 1924 Nimbus 
helt uden udstyr. Med-
lemsnumrene havde i 
mellemtiden sneget sig 
op på hele 386. Til og 
med medlemsnummer 
375 var der registreret i 
alt 1032 motorcykler !!

Genera l forsam-
lingsdagen, 24. okto-
ber 2009, var også 
premieredagen for 
det første natløb på 
Sjælland, arrange-
ret af de initiativrige 
”DVM Midtsjælland”. 
Jeg stod på post  – hold 
fast hvor var det bare 
mørkt derude – stor 
respekt for de kørere 
og observatører der, 
med mænger af eks-
tra-ekstra lys og akku-

mulatorer, uforfærdet ruller ud i det 
sorte landskab. At ideen om natløb på 
veteranmotorcykel stammer fra Jylland 
var ret tydelig – næsten alle præmier 
endte velfortjent vest for Storebælt. Jeg 
tror, og håber, at dette var en vellyk-
ket start på et årligt tilbagevendende 
natløb på Sjælland.

Køresæsonen 2009 er slut. Nu er det tid 
at reparere det der svigtede i løbet af 
2009 og renovere lidt mere på de mange 
projekter, der venter på at komme ud 
på landevejen.

Når jeg ser tilbage på 2009 og tænker 
på motorcykler kan jeg bare smile 
saligt.

God jul, vinter og ”skruesæson” fra
Lars Klitgaard

Det var dejligt -
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"Zündapp Z300 1930. Et af de billeder der blev vist ved generalforsamlingen. Stel og 
forgaffel er i opbygning fuldstændig som det, der er anvendt til "DS". 
Se billederne i VETERANEN 5, 2009.

Formandens beretning 
ved DVM’s generalforsamling den 24. oktober 2009 på Vissenbjerg Storkro.

Hovedpunkterne i beretningen er:
Klubbens udvikling 2008 - 2009
Bestyrelsens aktiviteter
Bestyrelsens møder

Klubbens udvikling 2008 - 2009:
Vi er nu 1237 medlemmer – helt uæn-
dret i forhold til sidste år.

29 har meldt sig ud.
37 har meldt sig ind.
De seneste 12 måneder har vi des-

værre, grundet dødsfald, måttet tage 
afsked med følgende 8 medlemmer:

 12  Svend Aage Engstrøm, 
     København S 
 120  Knud Arhøj, Højbjerg
 621  Jens Houmark, Ringkøbing
 794  Niels Rindom, Skjern
 1063  Holger Thy, Brønshøj
 1456  Vagn Stevnhoved, Grenå
 1872  Knud Engsig Jensen, Odder
 2071  Henning Kristensen, 
     Allingåbro

  
Æret være deres minde.

Bestyrelsens aktiviteter:
Når der skal ses tilbage på det forløbne 
års bestyrelsesaktiviteter er der 1 ting 
der træder mere frem end alt andet:

Bestyrelsens afvisning af en ”DS” 
motorcykel fra Skagenløbet.

I klubbens løbsreglers punkt 6, er 
der helt klare definitioner for hvad der i 
forbindelse med et DVM-løb, betragtes 

som en veteran motorcykel:
” -- motorcyklens hovedkomponenter 

- Forgaffel, Stel, Hjul, Motor samt Gear-
kasse - skal være fra den årgang, hvortil 
motorcyklen er registreret”

Afsnittet slutter: ” Formålet med 
disse krav er, som nævnt i indledningen, 
at bevare de gamle motorcykler i så tæt på 
original stand det praktisk er muligt, samt 
derudover i DVM’s arrangementer at have 
mulighed for at udelukke nyproducerede 
rene kopiprodukter eller fantasimotorcyk-
ler, der aldrig har eksisteret men blot er 
sammensat af komponenter fra forskellige 
veteranmotorcykler”.

I bestyrelsen har vi været helt enige 
om, at den omtalte motorcykel ikke 
opfyldte kravene for at kunne deltage i 
et DVM-løb og heller ikke kunne være 
adgangsgivende for medlemskab af 

klubben.
Der er desværre en kedelig tendens 

i veteranbil- og efterhånden også i 
veteranmotorcykel-verdenen omkring 
os:

Der er store penge at tjene ved at 
fremstille kopier af ”værdifulde” køre-
tøjer.

De fleste af kopierne er ualmindeligt 
flot og korrekt udførte – det er da hel-
digt at moderne produktionsmetoder 
kan frembringe noget der er lige så 
godt som det der blev fremstillet under 
mere primitive forhold for mere end 
70 år siden.

Vi kan selvfølgelig ikke styre hvad 
vores medlemmer har lyst til at købe af 
disse kopikøretøjer men vi kan og bør 
forhindre, at de deltager som veteran-
køretøjer i vores arrangementer. 
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Sikkerhedsveste:
Kort før jul fik vi leveret de bestilte 
DVM-sikkerhedsveste i rigtig god kva-
litet og med lynlås-lukke. Vi fik 300 
styk i størrelse XL og 200 i størrelse 
XXL.

Der er foreløbigt solgt ca. 300 stk. så 
der er stadig muligheder for at anskaffe 
sig en vest: Afhentning samt betaling 
af kr. 100,- ved lokalmøderne eller til-
sendt med post mod forudbetaling af 
kr. 100,- plus porto.

Hjemmesiden:
Vores ”Webmaster” Michael Hintz har, 
siden han kom i bestyrelsen ved gene-
ralforsamlingen i 2008, fået en helt ny 
og spændende hjemmeside op at køre. 
Jeg vil opfordre til at bruge den flit-
tigt, både som medlem, løbsarrangør, 
lokalafdelings-formand og annoncør.

Lokalafdelinger:
Vi har i 2009 udvidet antallet af lokalaf-
delinger med en ny afdeling ”Midtsjæl-
land” der mødes den anden onsdag i 
måneden i Kværkeby. Det er en positiv 
udvikling og møderne er, overalt i lan-
dets lokale afdelinger, godt besøgt.

Bestyrelsen er selvfølgelig hele tiden 
opmærksom på, at det tilskud der udbe-
tales til lokalafdelingerne, forvaltes til 
glæde for så mange medlemmer som 
muligt.

Medlemsliste:
Det er planlagt at der skal trykkes en 
ny opdateret medlemsliste i 2010.

Der arbejdes for tiden på at udar-
bejde lay-out samt finde passende tryk-
keri. Passende betyder her at prisen er 
rimelig.

Det vil, i disse ”computeriserede” 
tider, være attraktivt at listen også star-
ter op på at medtage medlemmernes 
e-mail adresse, der jo nu efterhånden 
bruges hyppigere end telefonnumme-
ret og postadressen.

Mine egne tanker: I erkendelse af at 
der siden 1995 ikke har været medlems-
interesse for at oplyse andre om, hvad 
der står ude i værkstedet eller inde i 
stuen på det ægte tæppe, kunne det 
måske være at medlemmerne på sigt 

gerne vil give oplysningerne til klub-
ben / veteraneksperten ? Det kunne 
bevirke at man, via henvendelse til den 
til enhver tid valgte veteranekspert, 
måske kunne komme i forbindelse med 
et medlem, der havde en veteranmotor-
cykel som ens egen ?

Venstre sidevogn:
Sidste år kunne jeg berette at al hen-
vendelse til Færdselsstyrelsen var uden 
resultat – hvad der står i ”Færdsels-
loven” kan styrelsen ikke dispensere 
fra.

Vi har dog ikke opgivet håbet om 
at få lov til at køre med vores origi-
nale motorcykler med sidevogn til 
venstre.

Formanden for Motorhistorisk 
Samråd, der ligesom bestyrelsen i 
DVM må udføre sit hverv i fritiden, 
har efter en venlig rykker for nyligt 

skrevet til Justitsministeriet med det 
mål at få ændret paragraffen i færd-
selsloven således at Færdselsstyrelsen 
gives mulighed for at dispensere for 
motorcykler med venstremonteret side-
vogn fra før 1955.

DVM har her stadig god hjælp af 
Erik Kristoffersen der kender regler og 
love samt de rigtige instanser.

Bestyrelsens møder:
Bestyrelsen har været samlet til i alt 4 
møder rundt i landet.

Der har vi, udover de omtalte akti-
viteter, behandlet klubbens drift, øko-
nomi og løbsaktiviteter samt behandlet 
henvendelser fra medlemmer.

Jeg vil gerne takke den øvrige besty-
relse for godt og hyggeligt samarbejde 
i det forløbne år.

Lars Klitgaard

Norsk indregistreret køretøj fanget i Ballerup ved afslutningen på Skagen løbet 
2009. Foto: Gorm Wæhrens.

Svend Kudsk har indsendt et klip fra Jyllands-Posten, Tour, fredag den 3. 
april 2009. Der stilles her spørgsmålet, om det er lovligt at køre med en ven-
stregående sidevogn, som er indkøbt i England.

Jyllands-Postens svar er: Du kan roligt drage til England og købe en 
sidevogn til din veteran-mc. En venstrehængt sidevogn kan sammenlignes 
med en højrestyret bil.

Begge dele er helt o.k. i Danmark. Den eneste ulempe oplever man, når man 
skal overhale. Men det problem trænger sig vel næppe på med veteranen.
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Referat af DVM’s generalforsamling 
den 24. oktober 2009 afholdt på Vissenbjerg Storkro i Vissenbjerg

Valg af dirigent:
Formand Lars Klitgaard bød velkom-
men til generalforsamlingen, og på 
bestyrelsens forslag blev Erik Kristof-
fersen valgt som dirigent.

Erik Kristoffersen takkede for 
valget og konstaterede, at generalfor-
samlingen var lovligt indvarslet, og at 
der var 87 stemmeberettigede medlem-
mer til stede.

Formandens beretning:
Formandens beretning er gengivet i sin 
helhed andet sted i bladet.

Da Lars Klitgaard var færdig med 
formandens beretning, kom han med 
en speciel tak fra bestyrelsen til Rita 
Bach for hende store arbejde igennem 
mange år. Efter 22 år som sekretær, 
halvdelen af klubbens levetid, har 
Rita ønsket at stoppe i bestyrelsen. 
Lars overrakte en gave og læste op fra 
bestyrelsens hilsen til Rita. 

Bemærkninger til formandens 
beretning:
Der blev en del debat vedrørende den 
omtalte ”DS” motorcykel og kopimo-
torcykler i almindelighed. Herunder 
dokumenterede formanden overfor 
forsamlingen, at stellet på den omtalte 
”DS” er et Zündapp stel.

Jens Hald (1759) spurgte, om det 
var en af klubbens medlemmer, som 
havde fremstillet og solgt motorcyklen. 
Til dette spørgsmål pointerede Lars 
Klitgaard atter engang, at det ikke 
var bestyrelsens mening at gå efter 
manden, men efter bolden, men svarede 
på det direkte spørgsmål, at maskinen 
var fremstillet i 2008 af medlem Bjarne 
Skov Andersen.

Villy Poulsen (4) kommenterede, at 
såkaldte kopimaskiner er blevet et stort 
problem, så selv store professionelle 
auktionshuse kan tage fejl og stillede så 
spørgsmål om hvordan man tør sikre, at 
man har den nødvendige viden, der skal 
til for at afvise en cykel. Det er i sidste 
ende jo også et menneske, der afvises.

Dette medførte en debat mellem 
Lars Klitgaard og Villy Poulsen om 
vanskelighederne i denne problemstil-
ling, men essensen af Lars Klitgaards 
svar er, at man i sådanne sager må 
appellere til medlemmernes moral. 

Edward Jensen (1141) ville gerne 
vide hvilken konsekvens sagen får.

Lars Sørensen svarede hertil, at 
løbsreglementet giver mulighed for, at 
det er ejeren, som skal bevise, at cyklen 
er korrekt.

Lars Klitgaard svarede til spørgs-
målet, at bestyrelsen havde opfordret 
sælger til at lade handelen gå tilbage, 
og at der pt. var kontakt mellem køber 
og sælger, men sagen var endnu ikke 
afsluttet.

Ole Jensen (137) kommenterede, at 
det var godt, at bestyrelsen havde taget 
fat i problemet, da det kunne have en 
præventiv virkning.

Helge Lohmann (1384) spurgte til, 
om en ombygning fra 6V til 12V ville 
betragtes som uoriginalt.

Lars Klitgaard svarede, at dette 
ikke regnes for at være en voldsom 
ombygning.

Vedrørende motorcykelregisteret var 
der følgende bemærkninger:

Christian Petersen (1422) frem-
førte, at 1995 registeret bruges flittigt 
og anbefaler derfor, at der laves et nyt 
register.

Niels Erik Sørensen (517) kunne 
ligeledes anbefale, at der laves et nyt 
register.

Indimellem kommentarerne kom 
Svend Nissen (96) med en historie fra 
den mere humoristiske ende af skalaen 
om, hvorfor han kørte med venstre-
gående sidevogn.

Herefter blev formandens beretning 
godkendt.

Udvalgsberetninger:
Sportsleder, Lars Sørensen lagde ud 
med at fortælle, at den omtalte ”DS” 

Villy Poulsen har fat i en meget væsentlig 
problemstilling, men fik ikke konkret svar 
på sit spørgsmål. Dertil er spørgsmålet 
for stort.
Referent Søren Højmark har lagt pennen 
et øjeblik for at lytte til Villys spørgsmål.

ejer trods alt kom ud at køre Skagenløb, 
bare på en anden maskine og var godt 
tilfreds med det. 

Derefter fortalte han, at i alt 328 med-
lemmer, hvilket svarer til 27% af med-
lemstallet, var ude at køre løb i 2009, 
og hvis man så også regner officials 
med, er det en stor del af medlems-
skaren, som har været involveret i de 
officielle løb. 

Der blev også omtalt et par uheld 
i forbindelse med de afholdte løb, og 
Lars kom med en opfordring til, at vi 
alle prøver at gøre det lidt bedre for at 
undgå uheld, f.eks. ikke stoppe op for 
tæt ved vejkryds.

Sekretær, Rita Bach takkede af som 
sekretær. ”Efter 22 år på posten er det med 
vemod jeg holder. Tak for denne gang”, var 
Ritas slutbemærkning. 
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er blevet dyrere at sende bladet ud (18 
kr.) end at lave det (12 kr.). Der er ikke 
rigtigt noget at gøre ved situationen, 
men det er jo vigtigt, at vi fortsat bakker 
godt op om bladet.

Regnskabsaflæggelse, Bent Just 
Olesen kommenterede de væsentlige 
punkter i regnskabet, som kan findes 
på side 21 i Veteranen nr. 5. Veteranen 
er en dyr omkostning, men han mente 
samtidig, at det er et kvalitetsprodukt 
der kommer ud til os. Der er udbetalt 
90.819 kr. i tilskud til løb, hvilket er en 
forøgelse på ca. 21.000 kr. Regnskabet 
udviser et underskud på ca. 65.000 kr., 
men Bent pointerede, at dette ikke ses 
som noget problem, men er et forventet 
underskud, som der er styr på, og som 
der nok vil komme fremover i nogle 
år endnu. Og så måtte Bent af med et 
hjertesuk: Efter at have klaret frisag i 
43 år som kasserer måtte han i år for 
første gang indkassere bemærkninger 
fra revisorerne. Som det kan ses af 
regnskabet, indgår lageret af sikker-
hedsveste ikke i formuen. Dette vil sige 
at vores formue er omkring 22.000 kr. 
højere. Den anden bemærkning ved-
rører værdien af værdipapirer, som er 
opgjort pr. 31. december 2008. Dette vil 
blive ændret til opgørelse af værdien i 
revisionsmåneden.

Indkomne forslag:
Forslag omhandlende mulighed for 
at afkorte pauser ved åbne tidskon-
troller:
Forslagsstilleren var ikke til stede.

Lars Sørensen kommenterede med 
henvisning til løbscirkulæret, at der skal 
være en pause på 1 time midt på dagen, 
når løbet er over 200 km, og at den 
foreslåede ordning i praksis vil være 
meget vanskelig at styre. Bestyrelsen 
kunne derfor ikke anbefale forslaget.

Erik Kristoffersen opfordrede, ud 
fra sine erfaringer som løbsdeltager, 
bestyrelsen til at genoverveje en løsning. 

Efter yderligere kommentarer fra 
Lars Sørensen, Gorm Wæhrens og Erik 
Kristoffersen kom forslaget til afstem-
ning. Ingen stemte for forslaget, som 
herefter blev forkastet. 

Hjemmesiden, Michael Hintz rede-
gjorde for sit arbejde med hjemmesi-
den, som han for øvrigt lavede første 
udgave af for 10 år siden. Sidste år kom 
han tilbage til hjemmesidearbejdet og 
har brugt tiden til at forbedre hjemme-
siden. Michael fremførte følgende stati-
stiske data om hjemmesidebesøg: Siden 
1. januar 2009 har der i alt været 40.000 
besøg, hvoraf 15.000 individuelle. Der 
er besøgt 205.000 sider svarende til 133 
sider pr. dag eller 5,26 side pr. besøg. 
I gennemsnit varede et hjemmeside-
besøg 3,5 minut. For næste år er der 
planer om at få film- og videoklip med 
på hjemmesiden samt medlemslisten. 
Michael møder gerne op i lokalafdelin-
gerne for at gennemgå hjemmesiden og 
besøger ved novembermødet Sydjyl-
lands afdelingen.

Veteranekspert, Kurt H. Jensen 
nævnte, at det at være ”Veteraneks-
pert” jo er et stort begreb for en person 
at leve op til og opfordrede til, at med-
lemmer med speciel viden, eller med-
lemmer som gerne ville figurere som 
Mærkekendere, specielt for de ”store” 
mærker, melder sig hos ham. Se nær-
mere side 22 i Veteranen nr. 5 om dette. 
På et lille år er der indtil nu solgt ca. 
halvdelen af vestene. Prisen er 100 kr. 
plus evt. porto. Kurt  kom også ind på 
”DS” sagen, som han finder rimelig 
nem, selvom det selvfølgelig er en træls 
sag. Den slags sager kan være vanske-
lige at omgås og henviser, ligesom Lars 
Klitgaard gør, til den enkeltes moral.
Motorhistorisk Samråd og Arkivet, 
Leif Obbekær Hansen takkede for de 

ting om klubbens historie, som med-
lemmer har indsendt og redegjorde for, 
at arkivet ikke kan bruges til årgangs-
bestemmelse, men nærmere er et histo-
risk arkiv over klubbens virke. Leif skal 
til møde i MhS den 14. november, hvor 
der bl.a. skal stemmes om en kraftig 
udvidelse af Motorhistorisk Samråds 
økonomi. Bliver forslaget vedtaget, skal 
DVM af med et større bidrag til MhS. 
Yderligere information vil blive oplyst 
i Veteranen.  

Erik Kristoffersen kommenterede 
vedrørende dette, at han var formand 
for MhS i 10 år, og at det er en krævende 
post. I gennemsnit har han nok brugt 20 
timer om ugen på dette arbejde, hvilket 
er situationen for de mennesker, der 
sidder i MhS.  

Veteranen, Gorm Wæhrens takkede 
for de mange indlæg der kommer ind 
til bladet. Samtidig nævnte han, at han 
er glad for de gamle sort/hvide fotos 
der kommer ind, som han synes giver 
en god forside til Veteranen. Med ærg-
relse kunne han konstatere, at det nu 

Michael Hintz beretter om hjemmesiden 
og planerne for denne.

Rita Bach overraktes gaver af Leif Obbekær  og Lars Klitgaard. Veteraneksperten 
Kurt H. Jensen og dirigent Erik Kristoffersen ser til fra højre.
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Forslag fra bestyrelsen om at næste 
års kontingent bibeholdes uændret 
på 300 kr.
Normalt er kontingentfastsættelse 
ikke til afstemning, men fastsættes 
af bestyrelsen. Forslaget blev taget til 
efterretning af de fremmødte.

Forslag fra bestyrelsen om 
vedtægtsændring for præcisering af 
bestyrelsens ansvarsområder:

Lars Klitgaard forklarede baggrun-
den for forslaget, hvilket gav anled-
ning til følgende kommentarer:

Verner Jensen (1085) var af den 
mening, at en bestyrelse på 8 med-
lemmer er uheldigt i tilfælde af stem-
melighed.

Lars Klitgaard mente ikke, at det 
havde nogen praktisk betydning, efter-
som formandens stemme i tilfælde af 
stemmelighed var afgørende. Verners 
kommentar gav dog anledning til et 
nøjere kik i papirerne, hvor det viser 
sig, at der faktisk ikke står noget om 
dette.

Palle Høst Andersen (1594) påpe-
gede, at den dag det bliver et problem 
med stemmelighed, så er det et pro-
blem og anbefalede, at det indføres i 
vedtægterne, at formandens stemme 
er afgørende ved stemmelighed.

Gorm Wæhrens påpegede at stem-
melighed også kan forekomme i nuvæ-
rende situation med 7 medlemmer i 
det tilfælde, at f.eks. et medlem und-
lader at stemme.

Debatten endte med, at bestyrelsen 
lod forslaget falde og fremkommer 
med et revideret forslag vedrørende 
formandens afgørende stemme på 
næste års generalforsamling.

Fastlæggelse af kommende 
arrangementer:
Lars Sørensen forklarede, at datoer for 
næste års arrangementer kan fi ndes på 
side 23 i veteranen nr. 5.

Planlægning af Skagenløbet er godt 
i gang. Der er kun en sponsor nemlig 
GF, hvilket betyder, at deltagerbetalin-
gen bliver lidt dyrere. Starten bliver i 
København med pauser i Korsør og 
Odense og overnatning i Middelfart. 
Næste dag bliver der overnatning i 
Rebild bakker. Som noget nyt vil man i 

år prøve at undgå større byer i Jylland.
Derefter kommenterede Lars på 

Jyllandsløbet, Fladtankerløbet, Ege-
skovløbet, Løvfaldsløbet (som i 2010 
er nr. 40 i rækken, og hvor basis bliver 
Kalundborg)

Valg af bestyrelse samt 2 
suppleanter:

Lars Klitgaard blev genvalgt til for-
mand, der var ingen andre forslag.

Leif Obbekær Hansen blev gen-
valgt som Arkivar og Motorhistorisk 
samråd, der var ingen andre forslag.

Ole Jensen (137) blev valgt som 
bestyrelsens kandidat til sekretær-
posten efter Rita Bach, der var ingen 
andre forslag. Ole takkede for valget, 
fortalte kort om sin baggrund i DVM 
og kommenterede, at han vil gøre sit 
for at indfri forventningerne. Han ville 
dog ikke love at blive 22 år på posten, 
som Rita havde klaret.

Der var to kandidater til suppleanter:
Erik Kristoffersen (978) blev ved lod-

trækning valgt til 1. Suppleant.
Karl Erik Brejnbjerg (704) blev 2. sup-

pleant.

Valg af 2 revisorer samt 2 
revisorsuppleanter:

Egon Nielsen (1354) samt Otto V. 
Lassen (382) blev genvalgt som revi-
sorer.

Henning Nielsen (1629) og Skjold 
Pagh (1235) blev genvalgt som revi-
sorsuppleanter.

Eventuelt:
Bestyrelsen beklagede, at der havde 
indsneget sig en fejl i referatet fra 
sidste års generalforsamling. Fejlen 
er blevet rettet. 

Bestyrelsen efterlyste forslag til 
sted for næste års generalforsamling. 
Forsamlingen var nok ikke forberedt 
på dette spørgsmål, eftersom der ikke 
kom nogen forslag. Det ligger dog fast 
at det bliver i Øst-/Midtjylland den 
30. oktober.

Karsten Berthelsen (298) frem-
førte en speciel tak til Rita for hendes 
store arbejde som sekretær. De to 
var sammen kommet i bestyrelsen i 
1987, Karsten som formand og Rita 

som sekretær. Som noget af det første 
påtog Rita sig den store opgave, det var 
at genskabe medlemslisten, der ved 
et uheld var blevet slettet af et fi rma 
udenfor foreningen. Det tog Rita et 
helt år at få medlemslisten op at stå 
igen.”Rita er en hjørnesten i DVM” 
sluttede Karsten, og forsamlingen tak-
kede Rita for hendes store indsats med 
stående applaus. (se billedet).

Dirigenten takkede for god ro og orden 
under generalforsamlingen.

Lars Klitgaard takkede Erik Kristof-
fersen for at styre generalforsamlingen 
godt igennem og takkede forsamlin-
gen for fremmødet.

Referent: Søren Højmark Jensen (1344)

Tak efter 22 år
Det er med nogen vemod, jeg nu 
takker af som sekretær, men det har 
været gode og spændende år.

Mange tak for blomster, gaver 
og gode ord ved generalforsam-
lingen.

Jeg kan med rolig samvittighed 
sige, at jeg forlader skrivebordet i 
god ro og orden. Jeg har gjort det 
så godt, som jeg kunne, så kan man 
vel ikke forlange mere.

Tag godt imod ny sekretær, Ole 
Jensen.

Mange hilsner fra 
Rita Bach.
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40 gange Skåne Rundt
Tekst: Leif Obbekær - Fotos: Karl Erik Brejnbjerg

Her i 2009 havde veteran motorcykel-
løbet Skåne Rundt 40-års jubilæum. 
Mange danskere har været flittige 
deltager i løbet. En af de danskere der 
har kørt flest Skåne Rundt, var heden-
gangne Carl Linder Madsen. Han opfor-
drede mig flere gange til at tage med, 
men det nåede ikke at blive til noget.

Skåne Rundt har en historie, der 
minder meget om vores Skagenløb. I 
1912 blev der kørt et hastighedsløb med 
start og mål i Helsingborg. Dette arran-
gement fik navnet ”Skåne Rundt” og 
blev kørt helt frem til omkring 1920. 

I 1970 fik nogle af de sydlige med-
lemmer af Motor Cykel Historiska 
Klubben, den ide at lave et veteranløb 
med samme navn som hastighedslø-
bet. Udgangspunktet blev også som 
tidligere Helsingborg. Det første år var 
der ca. 10 cykler i løbet, men allerede 
året efter var der 24 veteranmotorcyk-
ler til start, heraf var de 8 med danske 
kørere. Det var Carl Linder med frue 
på HD 1000cc 1922, Charles Nielsen 
1000cc 1923, Anelise Nielsen BSA 500cc 
1930, Arne Cederberg HD 750cc 1931, 
Poul Holm med frue HD 1200cc 1932, 
Arne Graversen HD 1200cc 1932, Ribe 
Niels HD 1200 1934 og Inger Cederberg 
AJS 500 1934. 

Skåne Rundt køres over 2 dage. Der 
startes om lørdagen og sluttes søndag. 
Efter hvad jeg har hørt, så bliver der 
gået godt til den, for efter start om 
lørdagen skal man ud på en rute på 
omkring 300 km. Søndags etapen  kan 
klares med 200 km. Der har været 
mange skiftende arrangører, men for 
det meste bliver det kørt efter samme 
recept. Ruten er angivet med kilome-
terangivelse og vejskilte.

Løbet afholdes som regel i slutnin-
gen af august, så der er rig mulighed 
for at deltage, da vi i DVM normalt ikke 
har nogle løb på dette tidspunkt.

Obbekær

Dejlige cykler, racertrim, army, flyvende 
hollænder, start på tid (nederste billede).
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La Mondiale 
- et belgisk bolsje
Tekst og foto: Gorm Wæhrens

Vagn Hansen er den stolte af ejer af 
en belgisk motorcykel af mærket 

La Mondiale fra 1929. Og den har 
han haft i rigtig mange år. Den har en 
uforlignelig dyb lyd og lyder lige til 
en væddeløbsbane, og Vagn kører den 
rigtig flot, for der er kræfter i den og 
den kan bestille noget.

Historien om Vangs 
I 1928-29 blev der importeret en La 
Mondiale til Danmark. Den skulle 
køre væddeløb på Charlottenlund, og 
det kom den til. En rigtig vildhest, der 
smed rytteren af i hvert sving!

Annonce fra 1929.

Kurt W. Pedersen fortalte på Lunden ved 
et Guldbare-løb, at den var håbløs at køre 
rundt med, fortsætter Vagn Hansen. 

Motorcyklen var stærk nok, men duede 
ikke til væddeløb, så efter en sæson blev 
den solgt.

Det var en 2 cylindret solo cykel med 

1000 cm3 sideventilet JAP motor, der 
var forkromet over det hele. Der er tale 
om en prototype, som JAP fabrikken 
brugte til en udstilling i London. JAP 
fabrikken havde 900 cm3 og 1100 cm3, 
men ingen 1000 cm3 udover udstillings-
modellen.

Vang Roald Hansen er netop kommet i mål ved Skagen-løbet 2009 under sportsleder Lars H. Sørensens bevågenhed. Endnu et 
upåklageligt løb sammen med La Mondiale 1929.
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Magnet og lysanlæg er af mærket 
Bosch og gearkassen Burmann. Pil-
grim dobbelt oliepumpe.

Den ejer, der købte den på davæ-
rende tidspunkt, købte en Belgian side-
vogn til den, og indregistrerede den 
som gadecykel. Første indregistrering 
er i 1930 af 1929 modellen.

Vagn købte den som 17 årig af den 
dengang 83 årige ejer, der ikke længere 
kunne starte den pga. for høj kompres-
sion, selv om han havde lagt 2 mm  
aluminium under hver cylinder. 

For 2-3 år siden kom aluminiummet 
dog under igen.

Gurli Vittrup på Triumph 1928 og Vagn Hansen er netop 
ankommet til Skagen onsdag før Kr. Himmelfartsdag 2009. 

Udbedringer
På en ferietur til Tyskland, nåede vi kun 
til Ratzeburg, så satte motoren sig.  På 
søletappen var lejerne nærmest smedet 
på. Det samme var tilfældet med en anden 
søletap der var fulgt med i købet (til en 
sum på 500 kr) Smørekanalerne var kun 
1mm og var stoppet til, fortæller Vagn, 
og han fortsætter:

På teknisk skole om aftenen fik jeg lov 
til at opmåle, og lave nye tegninger til alt 
hvad der var inde i krumtaphuset.

Som svendestykke blev det så fremstil-
let. Det blev lavet i SKF stål, hærdet på 
DISA og med 3mm smørekanaler 

Jeg har skildt krumtap huset ad 2 gange 
siden, og der var ikke tegn på slidtage. La 
Mondiale kører med 50 olie.

Der blev også fremstillet nye ven-
tiler og ventilstyr, da disse var lidt 
slidte.

Stempler blev skiftet, hvilket betød at 
motoren satte sig. Det skete under et Ska-
gensløb så i Randers fik jeg honet cylin-
drene om natten, så jeg kunne fortsætte 
næste dag, fortæller han.

Propperne i cylindrene blev af og til 
skudt ovenud af kompressionen. Det skete 
også under et Skagensløb og denne gang 
i Vejle. Her lånte jeg et værksted hvor jeg 
drejede nye propper og de blev færdige kl. 
0500 om morgenen. Næste morgen kunne 
vi fortsætte Skagensløbet med min far på 
70 år i sidevognen, beretter Vagn.

Tandhjulene i gearkassen har også været 

smadret da den dobbelte udkobling blev 
glemt de første år jeg kørte.

Det er nu en blanding af pitch og modul 
tandhjul i gearkassen, da vi ikke havde 
pitch fræsere til fremstilling af nye tand-
hjul på min arbejdsplads, fortæller han 
og fortsætter:

Inderspjældet i karburatoren blev også 
skiftet, hvilket gav en bedre tomgang. Mag-
neten er renoveret hos Erik Snabel.

I bunden af krumtaphuset har jeg mon-
teret en 6mm magnet i bundskruen, til at 
samle ”metelstunper” hvilket er en god 
måde at checke sundhedstilstanden på. 
Det samme er gjort i gearkassen, slutter 
Vagn.

Historien om hunden får vente til en 
anden gang. Her snak under Egeskov 
løbet 2008.

Bosch magneten sidder i højre side 
og den dobbelte oliepumpe af mærket 
Pilgrim.
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Sjældenhed
Jeg kender kun til 5 La Mondiale. Carsten 
Jørgensen har en 500 cm3 fra 1931 og kører 
bl.a. Egeskov og Løvfaldsløb på den. Poul 
Ilsted (pibekradseren ) har solgt sin til Tysk-
land. Så er der min egen, og yderligere har 
jeg en meget dårlig reservedelscykel med en 
500  cm3 stående på loftet , samt en ekstra 
Belgian sidevogn. Den sidste kan jeg ikke 
huske hvor befinder sig.

Siden samtalerne med Vagn har 
jeg lånt Bjarne Skov Andersens foto-
album, hvor der der billeder af 1-3 

yderligere maskiner. Den ene måske 
Poul Ilsteds.  

Fremtiden
Vagn er gået på efterløn og udfylder 
nu tiden på en anden måde.

Nu vil han gerne i gang med at frem-
stille lydpotter magen til de originale, 
som sad på cyklen fra start.

Derudover skal han have restaureret 
den Austin Seven, som Vagn har haft 
i ca. 15 år.

Egeskovløbet 2009 blev gennemført 

på Douglas 1916 i fuld fart, så Gurli 
Vittrup på sin Triumph 1928 og jeg 
på Harley-Davidson 1931 blev faktisk 
hægtet af. 

Øverst: Venstre side med koblingen.

Herunder: Sebastian er 3 generation, 
og ser allerede skævt til motorcykler i 
cykelskuret - her under Løvfaldsløbet 
2008.

Nederst til venstre: med et stadigt skruen 
på strålespidsen var han ikke til at hente 
selv ikke på min Harley. Derfor smilet.
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Carsten Jørgensen, Hedehusene 
fortæller, at generalagent for 

Danmark var Erling Borghegn, Lyn-
gyvej 30, København. På Carstens mes-
singskilt står der desuden: Brug Texaco 
Motorolie.

Nyd billederne af Carstens La Mon-
diale 500 cc 1931 her under Egeskov 
løbet 2009.
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Jules Fondu, fabrikskører.

Rauwers, i hverdagsdres.

Teurlinck, le gentleman

Det hele begyndte på en belgisk værktøjsfabrik, hvis 
hovedforretning var værktøjsproduktion som dreje-

bænke, fræsere. Fabrikken havde et godt ry, var dygtige. I 
perioden 1923-34 produceres et antal motorcykler, der hele 
tiden var et biprodukt på fabrikken.

La Mondiale er umiskendeligt forbundet med pladestel-
let. 

Motorerne der har været anvendt er: JAP, Blackburne, 
Villiers, Chaise, Anzani, Sturmey-Archer. 

Der blev vundet flere medaljer i bl.a. Grand Prix de Bel-
gique, Record de Belguique du km. 

LaMondiale 1923-1934. LaMondiale med 500cc JAP motor. 
Belgiske Kong Albert I (tv.) i samtale med Yves Campion, 
specialist i Gillet. Foto 1926?

La ”Mondiale”, 4 takts motor, 350 cc, 1924.

Bjarne Skov Andersens restaurerede La Mondiale.En anden hos Bjarne Skov Andersen, med Chaise motor.
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Natløbet på Midtsjælland 2009

Bog af Jens Jessen
GT forlag har udgivet en bog af Jens Jessen. 

Bogen hedder ”Besættelsen set med tyske øjne”.
Der er ca. 400 billeder fra fortrinsvis Jylland og lidt fra København. 

Billederne er taget af tyske soldater, og beskriver deres ophold i Dan-
mark, mere end den er en beskrivelse af besættelsestiden.

Der er tre billeder med motorcykler. En motorcykelordonnans på en 
Standard Kurier, på 500 ccm, et styr evt. fra en BMW og en Nimbus. 
Bogen er flot indbundet og billederne er af god kvalitet.

Obbekær

En dansk Nimbus på tyske nummerplader hørte 
til undtagelserne, men alligevel endte flere hos 
Værnemagtens forskellige værn. Denne Nimbus 
model 1939 er registreret på nummeret WH 
162485 (Wehrmacht Heer). De sortklædte soldater 
tilhører pansertropperne. Året er sandsynligvis 
1943-44, og de kan have været her i landet for 
at modtage træning. I Midtjylland stod i 1943-
45 233.Reserve Panzer Division, som var en 
uddannelsesenhed, netop for pansertropperne.
Foto Henry Hoppe.

Ifølge albummet er billedet taget i foråret 1940 ved landsbyen Rom lidt 
udenfor Lemvig. Forrest ses en motorcykel, som med stor sandsynlighed er en 
BMW R71. Bilen bag motorcyklen er en Opel Kadett fra 1938-39.

Så fik sjællænderne også smag for at lave et natløb, det 
første løb blev kørt den 24. oktober 2009.

Start og mål var hos Erik Kristoffersen, Viby S. Der var 
ca. 20 der deltog i løbet. Første start var kl. 2000, så der 
var allerede godt mørkt da vi startede. Flere af deltagerne 
havde deltaget i generalforsamling som i år blev afholdt i 
Vissenbjerg. 

Løbsledelsen noterede vores mobil numre ned i tilfælde 
af man ikke mødte op til de forskellige poster undervejs, 
eller på anden måde havde brug for at komme i kontakt 
med deltagerne. Der var flere der deltog for første gang, 
men alle gennemførte og kom selv i mål.

Lige efter vi var startet gik lyset ud på min motorcykel, 
og det er noget af det dårligste at mangle til 
et natløb, vi fik det fikset, og kom hurtig af 
sted igen. 

Løbet blev afviklet med en blanding af ori-
enteringsløb og ”opgaver” undervejs. Konkur-
rencen bestod i at forhjulet skulle køre nøjagtig 
to omgange, med en hætte over hovedet, det er 
ikke så ligetil, den anden konkurrence var en 
kasse fyldt med forskellige ting, hvor spørgs-

målet lød på, hvad var teksten i bunden af kassen ?
Der var præmier til de tre bedste deltager i de to klasser 

både i orienteringskørslen samt den bedste i opgaveløs-
ning, derudover var der præmie til den/de mest uheldige 
deltager i løbet.

Efter ankomst til mål var der en god dejlig varm suppe, 
kaffe og kage som de fleste også kunne trænge til efter en 
lidt kølig tur, dog var vejret perfekt til årstiden, ingen regn 
eller tåge.

Vi kommer gerne igen næste år. Det må gerne blive en 
tradition, også på Sjælland. En stor tak til løbsledelsen for 
et godt natløb.

1806 Stephen Møller - fotos: Gunner Svendsen
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MÅNEDENS PORTRÆT

Gunnar Tveskov 
Dalby ved Kerteminde medl. nr. 551
Af Søren Højmark Jensen

”Vil du prøve en tur?” spørger Gunnar, 
da vi står med væltepeteren udenfor 
værkstedet. Jeg er på besøg for at føje 
mere til historien om GNISTEN og 
dens medlemmer og har lige taget 
et billede af væltepeteren. Jeg kigger 
op på sadlen, der sidder betænkeligt 
højt. Styret derimod sidder noget lavt, 
der er ingen bremser, og der er heller 
ikke friløb på pedalerne, så jeg vælger 
at takke pænt nej. Gunnar fortæller 
så, at det ikke er uden grund, at det 
hedder en væltepeter. Han har prøvet 
at vælte flere gange, så nu har han lært 
at tage sit alpine skiudstyr på, støvler, 
knæbeskytter, handsker og hjelm, når 
han skal øve sig. Væltepeteren er et 
flot stykke arbejde, som han har lavet 
sidste år. Den blev fundet i hækken 
hos en gammel dame, og den må have 
ligget der i mange år, for alt træværket 
var gået til, så der kun var metaldelene 
tilbage. Det har været en stor opgave, 
og det har krævet præcision at lave nye 
træhjul og stålfælge, som skulle krym-

pes på. Nav og fælge har han lavet af 
træ fra haven, nav af kirsebærtræ og 
fælgene af cedertræ. Egerne er aske-
træ, som har vokset på kirkegården. 
Gunnar bedømmer cyklen til at være 
fra ca. 1875. 

Mens vi er ved værkstedet, skal jeg 
også lige fotografere de køreklare: 
”Kakkelovnsrøret” fra 1926 og en Sun-
beam S7 fra 1954. Gunnar får startet 
Sunbeam’en op, så jeg kan høre den 
i gang. Den lyder godt. Sunbeam’en 
er den motorcykel, Gunnar bruger i 
det daglige.  

”Den er ikke så hurtig, men den kører 
behageligt” fortæller han.  

På værkstedet er der en del andre 
motorcykler i gang som projekter: en 
Matchless 350cc fra 1930, AJS R8, HD 
Fying Twin, TWN samt nogle andre. 

Værkstedet har tidligere huset et 
elværk, og Gunnar overtog stedet i 
1973 for at indrette det til autoværk-
sted. Sit første autoværksted startede 

med billede af ham og væltepeteren. 
Der er altså andre, som også viser inte-
resse for ”apparatet”. 
Gunnar Tveskov er en årgang 1939 fra 
Marslev og uddannet som mekaniker 
i Kerteminde. Ud over at arbejde med 
motorcykler spiller han tennis hver 
dag, han cykler, vandrer i bjerge, og 
skiferien til Italien er allerede på plads, 
så han er en aktiv person. 

Det med motorcykler var han hur-
tigt i gang med. Der er et foto fra 14 års 
alderen, hvor vi ser ham bag Thorvald 
Øbro, der også er medlem af DVM i et 
løb på Jørgen Iversens bane i Skibhus-
kvarteret i Odense. Banen var egent-
lig lavet til trædecykler, men der kom 
rigtig mange tilskuere, når der blev 
kørt med motorcykler, så drengene 
kunne tjene en helt god skilling ved 
det. 

Stellet på Gunnars cykel er for 
øvrigt lavet af Jørgen Iversen, men han 
har selv lagt Villiers motoren i. Thor-
vald kører på en 500cc AJS, hvor han 
selv har bygget forgaflen. Styrthjelme 
var et ukendt begreb den gang! Senere 
kom han til at køre motocross, hvor 
han var rigtig god som juniorkører. 
Vi har et billede på en 500cc Matchless 
G80CS fra Nymøllebanen i 1957 og et 
andet billede i aktion på Nissehøjen 
ved Næstved, hvor vi kan se nr. 44 
stærkt på vej indenom. Blandt præ-
mierne er der da også 1. præmier og 
allerede efter et år som junior var han 
klar til seniorklassen. 

Det var i virkeligheden nok for 
tidligt for ham at rykke op, for som 
han selv siger, var han nok ikke rigtig 
klar til for alvor at bide skeer med de 
store. Et mere afslappet billede fra 
Højbjergbanen viser en ung Gunnar 
Tveskov bag sin Matchless sammen 

han allerede i 
1965. 

Vejret er 
lidt råt i det 
denne mandag 
formiddag i 
november, så 
vi kører snart 
rundt om hjør-
net til privaten 
for at snakke 
videre. Det nye 
nummer af 
”Hjemmet” er 
netop kommet 
ind ad døren, 
og Gunnar 
finder frem til 
en lille historie 
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med Thorvald Øbros søster Merete. 
Det er Merete, som har strikket trøjen 
med Matchless mærket.

Gunnar gik i stedet over til at køre 
stiltrial. Her har vi et billede fra Vis-
senbjergområdet fra ca. 1970 på en 
lånt MZ, hvor stellet også er lavet af 
Jørgen Iversen. Senere blev der kørt på 
en Greeves bygget om til trial. 

Som trialkører har han kørt i lande 
som Sverige, Finland, Tyskland, og 
træning foregik ofte i Norge. To gange 
har han kørt Scottish Six Days Trial 
(SSDT) og gennemført begge gange, 
i 1975 og i 1979. Begge gange på Bul-
taco. Gunnar mener selv, at det er de 

Thorvald Øbro med 14 årige Gunnar 
Tveskov lige efterpå Jørgen Iversens 
bane i Skibhuskvarteret i Odense.

Gunnar og Merete Øbro i et afslappet 
øjeblik på Højbjergbanen.

Gunnar på Matchless G80CS, 500cc, på 
Nymøllebanen 1957.

Indenom på Nissehøjen.

største bedrifter, han har gennemført 
på 2 hjul. Der var 200 – 300 kørere til 
disse løb. Et billede fra 1979 viser, hvor 
vanskelige forholdene var, når man 
f.eks. skulle balancere op gennem for-
hindringerne i et vandløb fyldt med 
store sten. Bemærk for øvrigt, at det 
er snevejr, selvom det er maj måned, 
men det skyldes, at man jo kom op i 
1100 – 1200 meters højde, og helt op 
på Ben Nevis, der med sine 1344 m er 
Skotlands højeste bjerg. Her efterlod 
han sin værktøjstaske før et særligt 
vanskeligt afsnit. Da han senere ville 
samle den op, var den væk. Måske er 
den der endnu, hvis nogen skulle få 

Stiltrial i Vissenbjergf.
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lyst til at lede. 
Under et af de to løb skulle der for-

ceres 10 – 15 smeltevandsrender, og det 
kan man kun klare ved at springe med 
motorcyklen over. Efter at den sidste 
var forceret, var armene så lange og 
udmattelsen så stor, at han var parat 
til at smide det hele fra sig og stoppe, 
men lige rundt om det næste hjørne 
oplevede han det held, at daværende 
præsident for DMU, Knud Reidel, 
stod parat med en madpakke, lidt at 
drikke, og værktøj, som han service-
rede  maskinen med, mens Gunnar 
fik en nødvendig pust. Hvis ikke han 
lige netop i denne situation var blevet 
bakket så fint op, ville han nok være 
stoppet, men den opbakning gav nyt 
mod på at komme videre, og Gunnar 
fik gennemført løbet.

Det var ikke helt let at være med i 
motorsport, da alle i familien var i mod. 
Det var for farligt, mente man, og man 
blev jo slet ikke bakket op, som unge 
mennesker bliver det i dag. Der skulle 
viljestyrke til og en stor indsats. 

Gunnar fortæller om engang han 
skulle til løb i Volk Mølle ved Randers. 
Først måtte han trække sin Matchless 
de 7 km til Agedrup station og derfra 
sende cyklen til Randers poste restante. 

Derefter måtte han selv med tidligt 
morgentog til Randers, hente cyklen og 
leje en vognmand for at blive kørt de 
10 km til Volk Mølle. Efter løbet måtte 
han igen leje vognmanden for at blive 
kørt til stationen og få motorcyklen 
sendt tilbage. Nu var det blevet for sent 
til selv at komme med toget, så han fik 
tigget sig til en plads bag i en bil, hvor 
han lige netop (næsten ikke!) kunne 
ligge mellem to motocross cykler. På 
den måde kom han til Årup og kunne 
komme med toget til Agedrup. Her 
var der så stadig 7 km at gå hjem iført 
motocrosstøj og – støvler. Det var bog-
staveligt talt blevet lys morgen, inden 
han var hjemme.

Efter løbskarrieren var han i næsten 
25 år med til at lave rute til Grand Nati-
onal løbene for FMS. Disse løb foregik 
på militært terræn i Jylland og var 30 
km lange. Vinderen var den, som gen-
nemførte flest omgange på 2,5 time.

Baggrunden for at Gunnar kom med i 
Gnisten for ca. 20 år siden var en anbe-
faling fra Svend Schmidt i Kerteminde 
og det, at han var gode venner med 
Marius Poulsen, der jo var en nestor 
for fynsk motorsport. 

At han på et tidligere tidspunkt alle-

rede var kommet med i DVM, det må 
være en gang sidst i 60’erne, var fordi 
han syntes, det var spændende med de 
gamle cykler og medlemsbladet. 

Han er specielt aktiv i Alsløbet, hvor 
han har været med ca. 20 gange, og 
så Fladtankerløbet, som han synes, er 
det bedste løb i DVM. Det med orien-
teringsløb er ikke lige sagen, for som 
han siger: ”Jeg kan bedre lide at se på 
landskab end på landkort”. 

Det er ”Kakkelovnsrøret”, der er 
hans veteranmotorcykel i DVM, og 
der knytter sig den historie til ”Kak-
kelovnsrøret”, at han i 1973 deltog i 
Skagenløbet . ”Røret” havde haft rige-
ligt at slæbe på med sidevognen, og ind 
igennem København på vej til målet 
i Tivoli var det ved at gå galt. ”Røret” 
var bogstaveligt talt ved at være rød-
glødende af overanstrengelse, og der 
var stadig mange lyskryds, der skulle 
forceres. Heldigvis så en vaks motor-
cykelbetjent situationen, kørte foran 
og gelejdede ”Røret” gennem de sidste 
ti lyskryds, også selvom der var rødt, 
og Gunnar nåede frem til målstedet. 
Betjenten gjorde ikke holdt, men fort-
satte sin kørsel, så Gunnar ærgrer sig 
endnu i det små over, at han ikke fik 
lejlighed til at takke for hjælpen. 

Gunnar, Sunbeam og kakkkelovnsrøret.

Scottish Six Days Trial 1979
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I nogle år har jeg drømt om at komme 
til Isle of Man og se klassisk ræs, men 
det blev ved drømmen og snakken, 
fordi det var svært for mig at se så langt 
ud i fremtiden, et år når man vil køre 
selv, der er rift om færgepladserne .

Jeg abonnerer på Klassisk Bil & MC 
de annoncerede med en tur til Isle of 
Mann. Jeg læser det hele med stor 
interesse og smider bladet over til min 
kone, og hun siger: Meld dig omgående. 
Jeg spørger lidt forundret, hvorfor hun 
siger meld dig i stedet for os, men hun 
følte ikke trang til kun at se og høre 
om motorcykler i en lille uge.

Jeg tilmeldte mig, og det er jeg glad 
for. Vi skulle hjemmefra tidlig søndag 
morgen og kom hjem sent torsdag 
aften. Turen var alt inkl. fly fra Kastrup 
til Manchester, derfra med et mindre 
fly til Douglas. Hotelophold med dob-
beltværelse og morgenkomplet. Bus 
til rådighed fra morgen til aften. Tri-
bunepladser på Grandstand og meget 
mere.

Omsider blev det så vidt at jeg 
skulle afsted, vi skulle flyve fra 

Kastrup søndag den 30/8 2009. Det 
var meningen at jeg ville tage toget 
fra Sønderborg, men et par weeken-
der før havde vi Fladtankerløb i Rin-
kenæs, hvor jeg fortalte Marianne og 
Gunnar Sørensen om turen. Gunnar 
er jo en frisk fyr og inviterede mig til 
at overnatte hos dem i Bjæverskov. Jeg 
tog naturligvis glad imod. Det ville jo 
gøre det hele nemmere for mig, min 
kone fik så en smart ide, hun ville så 
køre mig og besøge familie på Sjælland, 
samt benytte lejligheden til studier på 
Lands- og Rigsarkivet (hun slægtsfor-
sker) indtil jeg kom tilbage. Vi ankom 
til Bjæverskov til kaffetid. Til en dejlig 
middag havde de inviteret et andet par 
med de samme interesser. Vi havde en 
hyggelig aften med masser af snak. 

Næste morgen kørte min kone mig 

til Kastrup, efter lidt forvirring i luft-
havnen, kom jeg afsted. I Manchester 
kaldte Villy Poulsen til samling (han 
var den praktiske leder af turen), hvor 
hele rejseholdet mødtes første gang, 40 
personer. Der var mærkeligt nok ikke 
mange jeg kendte, men det betød ikke 
noget, vi havde en fælles interesse og 
snakken kom hurtig i gang. Efter et kort 
ophold fortsatte vi i et mindre fly til 
Douglas (et Das 8 fly og der var ingen 
problemer med landingshjulene). Vel 
ankomne til Douglas lufthavn blev vi 
ledt over i en bus som stod og ventede 
på os. Denne bus med chauffør stod 
til vores rådighed al den tid vi var der. 
Vi blev kørt direkte til vores hoteller 
og indkvarteret, hotellerne lå næsten 
side om side på Strand Boulevarden. 
Jeg kom til at bo på et 4 stjernet hotel 
ved navn Penta. 

Det første der fanger ens opmærk-
somhed, når man ankommer er alle de 
motorcykler der står overalt, på parke-
ringspladser, fortove, langs gader og i 
indkørsler, Jeg var ikke det mindste i 
tvivl om at jeg var kommet det rigtige 
sted hen. Om aftenen var der fælles 
spisning sammen med nogle promi-
nente gæster som bød os velkommen. 
Derefter var der information om hvad 
der skulle ske i løbet af turen. 

Mandag morgen var det planen at 
vi skulle køre til Grand Stand og 

overvære det første løb, men på grund 
af kraftigt regnvejr, var det hele aflyst 
indtil videre. Det hele så faktisk meget 
dårligt ud. Vejrudsigten lovede regn, 
masser af regn de næste par dage. 
Tirsdagen var planlagt som en sight-
seeingtur, hvor vi blandt andet skulle 
køre banen rundt i samme retning som 
kørerne kører. Der blev i hast byttet 
om på de 2 dage. En ung mand kaldet 
Milky, som skulle fortælle os om turen 
tirsdag blev tilkaldt. Han mødte op i 
løbet af en times tid, uden morgenmad. 

Milky havde deltaget i løbet nogle år 
tidligere og var stadig indehaver af 
omgangsrekorden på banen, der er  63 
km lang. Han var stoppet med at køre 
efter et kraftigt styrt, hvor han havde 
brækket det meste af sin krop. Han var 
nu kommet sig så meget, at han kunne 
underholde os på turen. Han fortalte 
på en så underholdende måde, at vi 
følte vi selv deltog i løbet. Han forkla-
rede, hvornår han bremsede ned, hvor 
stærkt han kørte de pågældende steder, 
på nogle af strækningerne nærmede 
han sig 300 km/t. Det var fantastisk at 
overvære den måde han fægtede med 
arme og ben og forklarede hvordan 
han lagde cyklen ned i de forskellige 
sving, og dem var der mange af ca. 270, 
nogle af dem var spidsvinkler. En af 
grundende til at han kunne køre banen 
rundt så hurtigt var, at han var indfødt 
og havde lært banen at kende. Den stør-
ste skræk for ham var de høje stendiger 
langs vejene, ikke at han skulle køre i 
dem, men at han skulle slå skulder og 
hoved imod dem i svingene. 

På turen besøgte vi også et motorcy-
kel museum med engelske motorcyk-
ler, jeg tror at det er den højeste stan-
dard af restaurering jeg nogensinde 
har set, alt var fantastisk flot. Vi måtte 
ikke bruge for meget tid der, for vi var 
nemlig inviteret til party om aftenen 
det pågældende sted arrangeret af den 

Så nåede jeg mit Mekka!
Af Kurt Hansen, medlem 323. 

Fotos: Jørgen Jørgensen

Ved Creg-Ny-Baa er der udsyn over 3-4 
km af banen. Før et 90 graders højresving 
bremser de hurtigste ned fra et godt stykke 
over 300 km/t.
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engelske VMCC. 
Mandag aften tager vi med vores 

bus til føromtalte museum, vi stopper 
på vej dertil, hvor vi stormer en land-
handel og næsten tørlægger den, vi 
fortsætter og humøret er steget et par 
grader, for nu er vi godt forsynede hvad 
drikkelse angår. Vi ankommer, der er 
allerede kommet ca 100 de fleste på MC 
fra England godt våde og forfrosne, der 
er heldigvis rejst 2 store telte, et hvor 
vi kan spise og nyde vores medbragte 
drikkelse, et andet hvor de griller mad 
til os. En stor gasvarmer prøver på at 
holde temperaturen oppe. Før vi gik 
ind bad Villy Poulsen om at vi ikke 
alle satte os sammen, men blandede 
os med de andre, vi fulgte henstillin-
gen hvilket gav et godt resultat med 
meget hyggeligt samvær og mange nye 
historier. Godt vi havde fået kikket på 
motorcyklerne om formiddagen for om 
aftenen blev det næsten kun til snak og 
øl, det var en meget fin aften.

Tirsdagen oprandt - vejret var ikke 
for godt om morgenen da vi kørte 

til banen, men det klarede op i løbet 
af et par timer. Mens vi ventede på 
bedre vejr gik vi rundt og så det hele, vi 
havde vist nok tilladelse til at gå over-
alt, der var ingen der stoppede os eller 
spurgte. Vi talte med kørerne mens de 
var til motorcyklens godkendelse. Der 
blev ikke givet ved dørene, alt blev 
kontrolleret. Omsider blev det så vidt 
at vi skulle overvære det første løb. Vi 
havde tribunepladser, så vi kunne se 
alt, start, pitstop når de kom ind for 
at tanke. Kørerne starter 2 af gangen 
med et par sek. mellemrum. Der gik 
ikke lang tid før de hurtigste kørere 
passerede første gang, de røg forbi med 
over 200 km/t (japanske cykler). Det 
var meget spændende at overvære, der 
var spejderpiger og drenge som skrev 

på meterhøje tavler så vi kunne følge 
stillingen. Tankning var også noget 
specielt, hver kører har sin egen tank, 
som sidder højt på en pæl, der er ikke 
tilladt at bruge elektriske pumper, kun 
faldtrykket, det hele skulle være som 
i gamle dage, kun farten var blevet 
højere. En sjov episode udspandt sig 
lige før start en ung mand 15-16 år som 
hørte til personalet stillede sig op foran 
os og siger på fint dansk, må jeg se jeres 
billetter, det havde vi ikke forventet, 
han var naturligvis ligeglad med bil-
letterne. Vi fik en god snak med ham. 
Han fortæller at hans mor er dansk og 
gift på øen, og det er derfor han kan 
tale dansk. Vi fik senere glæde at den 
unge mand, men det senere. 

Der skete et forfærdeligt uheld i det 
første løb, en af kørerne forulykker og 
bliver dræbt, vi fik ikke noget at vide, 
men 2 helikoptere gik i luften og der 
kom gule advarselsflag ud, så vi var 
klar over, at der var noget galt. Næste 
dag kunne vi i avisen læse at en engelsk 
kører var blevet dræbt.

Om aftenen var vi inviteret til et 
møde med nogle danskere som havde 
bosat sig på øen (der var ca. 70 dan-
skere bosat der). Det skulle foregå i et 
klubhus til en cricketbane lidt uden for 
Douglas, men på grund af det dårlige 
vejr var løbene blevet forskubbet, så 
det faldt sammen med et løb som vi 
kunne overvære. Vi blev kørt til banen, 
de fleste af os ville hellere til løb, så der 
var kun 6 som fortsatte med bussen til 
cricketklubben. Vi indtog vore plad-
ser på tribunen og ventede på start, 
kørerne var linet op og alle lamper var 
tændt, pludselig blev det hele slukket 
og der blev over højtalerne sagt at løbet 
var aflyst. En motorcyklist var blevet 
dræbt på en af vejene, hvor løbet skulle 
foregå, og det ville ikke være muligt at 

få vejen ryddet og gjort køreklar, før 
det blev mørkt. 

Så stod vi der - ingen løb - ingen bus 
og vi anede ikke hvor cricketklubben 
var, arrangøren af vores tur var taget 
med til cricketklubben. Mærkeligt nok 
var der ingen af os der havde tlf. nr. 
på nogen af dem. Hvad nu? Der var 
længere hjem end vi havde lyst til at 
gå – et lyst hoved siger så – hvad med 
den unge mand der talte dansk? Måske 
han kunne hjælpe. Vi fandt ham, han 
var mere en villig til at hjælpe os, han 
havde ikke flere pligter nu hvor løbet 
var aflyst. Vi spørger ham om han ved 
hvor cricketklubben er og hvor langt 
der er dertil, han fortæller at det ikke 
er længere end at vi kan gå, og han 
vil gerne være vejviser, for hans mor 
var oppe i cricketklubben for at tage 
imod danskerne. Vi går i samlet flok fra 
banen, pludselig står vores buschauffør 
foran os. Han havde hørt i radioen, at 
løbet var aflyst. Venlig som han var, 
var han kørt op for at se om han kunne 
få samling på selskabet. Vi blev kørt 
til klubhuset og fik en fantastisk aften 
ud af det, der skulle hedde sig være 
vinsmagning og vi kunne smage alt 
det vi havde lyst til.

Onsdag kørte vi ud til en kirke 
ved Braddan Bridge hvor der 

var en kurve med god oversigt. 
Menighedsrådet det pågældende sted 
var meget kreative, de havde fjernet 
gravstenene og sat bænke op hvor man 
mod betaling kunne sætte sig, de solgte 
også kaffe og kage. Efter løbene ville 
de så sætte stenene på plads igen, jeg 
tvivler på at det var sådan, for det så 

Ved Kirk Braddan, ca. 7 km fra starten, 
møder kørerne det første venstresving. På 
kirkegården sælges siddepladser og inden 
i kirken er der stumpemarkede med salg 
af te og kage.
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Årsmøde i Mhs
Af Leif Obbekær

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd blev 
afholdt lørdag den 14/11 på Fangel 
Kro. Fra DVM deltog undertegnede, 
og da vi må være to fra hver tilslut-
tet klub, havde jeg inviteret Michael 
Hintz med. 

Årets helt store emne var en kon-
tingentforhøjelse på 1760 pr. medlem, 
således at kontingentet ville komme 
op på 2510 pr klubmedlem. 

For at forstå, hvorfor bestyrelsen 
fremsætter dette forslag vil jeg kort 
beskrive MhS vigtigste opgave, og det 
er kontakt til myndighederne, og denne 
kontakt kan man kun foretage, i det 
som kaldes almindelig arbejdstid. Det 
er derfor bestyrelsens og samrådets 
ønske, at der oprettes en stilling med en 
ansat, der kan varetage disse forhand-
linger, samt andet kontorarbejde.

MhS står også for administrationen 
af historiske nummerplader. 

På den internationale side varetager 
MhS medlemskabet og kontakten til 
FIVA, det har i perioder været ensbe-
tydende med en del rejser og møder i 
udlandet. Det er også MhS, der betaler 
for klubbernes medlemskab af FIVA, en 
udgift der i 2008/2009 regnskabet belø-
ber sig til ca. 62.000 kr. Fiva har ansat 
en lobbyist, der har sin daglige gang i 
Bruxelles, hvor det er hans opgave, at 
holde sig orienteret omkring de lovfor-
slag, der kan have interesse for vores 
brug af historiske køretøjer.

MhS har også fået udviklet et køre-
tøjsregister, der er netbaseret, og som 
alle medlemmer i klubberne kan til-
melde sig på. Registeret kan hentes på 
www.motorhistorisk.dk

Dette er et lille udpluk af samrådets 
arbejde, og så tilbage til udfaldet af 
årets store emne. 

Generelt var de fleste klubber for, 
men en del af de store med mange 
stemmer talte for en udsættelse, så 
de kunne nå at holde en ekstraordi-
nær generalforsamling. Formanden, 
Mads Thyregod, ville have forslaget 
til afstemning, da han ikke mente at 
bestyrelsen kunne vente endnu et år 
med en afklaring. Vi var nu så tæt på 
middag, at det blev besluttet at udsætte 
afstemningen til efter middag, og så 
kunne ventetiden bruges til at summe 
lidt sammen mellem klubberne.

Da mødet blev genoptaget, var 
kontingentet blevet sænket til 20 kr./
medlem og forslaget blev stemt hjem 
med stort flertal, bl.a. også vores stem-
mer. Der kommer senere udførligt 
referat, fra den valgte referent. For 
Danmarks Veteran Motorcykleklub 
betyder det en udgiftsstigning på 1250 
kr./medlem.

Egeskov 1980, Bent Lemming og 
Marius Poulsen i snak over Phoenix. 

I baggrunden bl.a. Carsten Nielsen 
(Århus Nimbus). 

ud som bænkene havde stået der i flere 
år, men hvad de døde protesterer jo 
ikke. Over middag kørte vi til Creg-
ny-Baa for at se løbet, det var så abso-
lut det bedste sted. Vi kunne sidde på 
terrassen og se kørerne komme et par 
kilometer før, bremse ned, skifte gear, 
køre igennem 90 graders sving, give 
gas, skifte gear og drøne afsted igen, vi 
kunne så se dem flere kilometer når de 
kørte mod Douglas. Det allerbedste var 
at høre dem, ingen lyddæmper eller 
næsten ingen. Løbet vi overværede 
herfra var det jeg var mest interesseret 
i at se og høre, nemlig Senior Classic 
Race 350-500 ccm. De fleste encylin-
drede, de var dog blevet moderniseret 
lidt. Jeg nåede at se at der var monte-
ret skivebremser på forhjulene på de 
fleste. De havde også fået et gear mere, 
men der var dog nogle der kørte med 
de oprindelige 4 gear. De var der alle 
sammen – MATCHLESS – TRIUMPH 
– BSA - ENFIELD – NORTON – VELO-
CETTE – osv.

Torsdag afrejsedagen var vi turi-
ster, så en del af øen, bl. a. det store 

vandhjul. Derefter kørte vi til Strand-
promenaden i Ramsey. Der skulle 
være Veteranmotorcykelløb der, som 
skulle komme i mål mens vi var der, 
men de kom nu ikke. På stranden var 
der Dragracing som vi kunne more os 
over. 200 m stående start den hurtigste 
var en Kawasaki, den kom op på 149,5 
m/h mens jeg var der. Der deltog også 
engelske MC’er som virkede meget 
langsomme i forhold til de japanske. 
En dansk Triumph der lignede en Bon-
neville motor på afstand, den nåede 
næsten 60 m/h, men han skulle også 
skifte gear mange gange, hvorimod 
de store japanere kunne nøjes med et 
enkelt skift. Vi forlod øen kl. 1500.

Konklusionen på det hele var for 
mit vedkommende, en dejlig tur 

med mange gode oplevelser. På grund 
af det dårlige vejr, kunne vi næsten 
aldrig følge programmet, men det 
gjorde nu ikke noget, så fandt vi på 
noget andet i stedet. Øen er meget køn, 
så man kan rolig tage familien med. 
Befolkningen venlige og imødekom-
mende. Priser som i Danmark.
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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 167.596 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 2009 KUNDEFORDELE

Eks. på Veterankøretøj - 1974 Klassisk køretøj - 1983
dagsværdi Ansvar og kasko Ansvar og kasko

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

25.000 516 1.271

50.000 646 1.588

75.000 751 1.849

100.000 871 2.013

150.000 1.011 2.489

200.000 1.183 2.913

300.000 1.560 3.841

Kun ansvar 192,- 434-
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B.S.A. billeder søges 

100 P-PLADSER OG GARAGER
50 MC-PLADSER
KAMERAOVERVÅGNING
AUTOVÆRKSTED
VENTILATION/UDLUFTNINGSANLÆG
ELEKTRISK KODEPORT

KONTAKT: 35 43 08 06 / MAIL: INFO@TJ-GROUP.DK

P-PLADSER TIL VETERANBILER/MC 
UDLEJES I BAGSVÆRD.

FOR YDERLIGERE INFO & PRISER: WWW.TJ-GROUP.DK

Forfatteren Jens Jessen vil gerne have hjælp til at finde gamle 
billeder af danskere på og med deres B.S.A. motorcykler.  

I øjeblikket er Jens Jessen så småt begyndt forarbejdet til 
en ny bog, der skal udkomme næste efterår. Denne gang 
bliver det om B.S.A., og da bogen skal have bred dansk 
vinkel, skal der selvfølgelig også være billeder af danskere 
på og med deres B.S.A. motorcykler. 

Allerede nu har jeg været så heldig at kunne få lov til at låne 
det omfangsrige fotoarkiv fra den danske BSA importør, men her 
forholder det sig sådan, at mange af billederne er fra tiden efter 
Anden Verdenskrig. Derfor vil jeg høre, om der blandt medlem-
merne af Dansk Veteran Motorcykleklub, skulle være nogen, som 
måtte ligge inde med gamle B.S.A. billeder, og med gamle mener 
jeg billeder fra tiden før den Anden Verdenskrig. fortæller Jens 
Jessen og fortsætter:

Det skal ikke forstås sådan, at jeg kun søger billeder fra før 
krigen for billeder fra tiden efter Anden Verdenskrig, er selvfølgelig 
også meget velkomne. 

Jens Jessen  kan kontaktes på 8657 7201 eller på 2073 7471. 
Via e-post på jens.jessen@mail.dk

Skriver du til Jens Jessen er adressen: Jens Jessen, Skan-
derborgvej 140, 8660 Skanderborg.
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KlubnytKlubnyt
”Et langt liv på 2 hjul er slut”. Vores 
klubkammerat med medlemsnr. 12, 
Svend Aage Engstrøm, døde den 3. 
oktober 2009. Han nåede at fylde 100 år. 

I Veteranen nr. 2 fra april 2009 skrev 
jeg en artikel om Svend Aages lange 
og spændende liv og om vores mange-
årige venskab i såvel motorcykelspor-
tens som Danmarks Veteran Motor-
cykleklubs regi.

Ære være Svend Aages minde
Bent Just”

Mindeord

Svend Nissen Medlem nr. 96

Verner fra Strib ringede for at give den triste meddelelse: ”Svend har sluppet gashåndtaget for 
sidste gang” sagde Verner. Mere rammende kan det ikke siges om Svend, som var aktiv til det 
sidste og mere aktiv med motorcykler end de fl este formår at være gennem sit lange liv. Svend 
afgik ved døden den 24. november i en alder af 91 år. Det sidste DVM arrangement han nåede 
at deltage i, var generalforsamlingen i oktober måned, hvor han vanen tro ikke kunne dy sig 
for at komme med et lunt indlæg til debatten (foto til højre).

Svend vil blive husket som meget aktiv deltager i DVM’s arrangementer. Flere end 30 Skagenløb nåede han at deltage 
i på sin Sarolea. Hvornår han kørte sit sidste Skagenløb, husker jeg ikke på stående fod, men vi var med til at fejre hans 
85 års fødselsdag under Skagenløbet i 2003, og sidste år deltog han i Egeskovløbet i en alder af 90 år. I år rakte kræf-
terne så ikke til at køre med, men han mødte op til festmiddagen om aftenen for at underholde med anekdoter fra de 
første Egeskovløb, og det var jo noget af det, vi kender Svend for, at han altid var mand for en god fortælling og en lun 
bemærkning, og selvfølgelig også for hans store viden og gode hukommelse.

Man kan ikke andet end imponeres over, hvad Svend nåede at være med i. For en del år siden var han blevet opfor-
dret til at fortælle om sine meritter fra motorsport på vores vintermøder. Der var så meget på hjerte, at han var nødt til 
at strække sin fortælling over to mødeaftener, og det var tydeligt, at Svend var gjort af et andet stof end de fl este. Han 
stoppede først med aktiv speedway i en alder af 50 år.

Det er et kært og skattet medlem, der nu er gået bort. Ved bisættelsen sagde præsten bl.a.: ”Der var mange menne-
sker i Svends liv”, og det er jo ganske rigtigt. Svend var kendt i veterankredse over hele landet, og 100 personer fra nær 
og fjern mødte op for at være med til at fejre 90 års fødselsdagen sidste år. På Fyn var Svend en trofast deltager i vores 
arrangementer og heller ikke let at slå ud. Da Gertrud fi k problemer med at gå, hvad var så mere naturligt, end at Svend 
bandt gangstativet bag på sidevognen, så de kunne komme med på madpakketur.

De sidste år var kræfterne naturligt nok ikke så gode mere, så han måtte have hjælp til at starte motorcyklen, men 
ellers var det jo kendt, at hvis Svend ikke kunne starte en genstridig motor, så var der ingen der kunne.

Svend nåede at være medlem af DVM i 41 år.

ÆRET VÆRE SVENDS MINDE.

De fynske veteraner 
Søren Højmark Jensen (1344)

Mange tak for den smukke krans fra 
Jeres klub til Svend Aages bisættelse 

onsdag den 7. oktober i 
Helligaandskirken i København. 

Grethe Engstrøm.

Læs Veteranen 3, 2009
om Svend Nissen. (red).
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Løbs - og AktivetskalenderLøbs - og Aktivetskalender
27/3 Stumpemarked Herning
Kontakt Svend Aage Mortensen,  97 15 
16 03. www.stumpemarked-herning.dk

13-15/5 Skagenløbet 2010
Løbsleder Lars H. Sørensen.

5/6 kl. 800-1600  Stumpemarked Gjern
Stumpe- bil og motorcykelmarked. 
Jysk Automobilmuseum, Gjern.

 86 87 50 50 / 21 37 25 82, www.
jyskautomobilmuseum.dk

12-13/6 Jyllandsløbet, Sønderjylland
Løbsleder: Bent Christensen og Poul 
Iversen.

12/6 Englændertræf på Torvet i Herning
Lørdag den 12/6 fra kl. 1100 – 1300. 

Fra kl. 1030 serveres kaffe for delta-
gerne.

Efter træffet kører vi ud til klubben 
for at grille.

Tilkørsel til Torvet skal ske ad Min-
degade. Se mere på: www.gb-club.dk

3/7 Fladtankerløbet 2010
Blliver på Midtsjælland. Løbsleder 
Erling Sandahl Sørensen.

14-15/8 Egeskovløbet 2010
Løbsleder Eigil Sørensen.

21/8 kl 800-1530 Knallertstumpemarked 
i Gjern.
Der store knallertstumpemarked.

Peter Fredsted MVKK  86 93 16 99.

4/9 kl. 1000 - 1600 Veteranlastbiltræf, Gjern
Jysk Automobilmuseum, Gjern. 

 86 87 50 50 / 21 37 25 82, www.
jyskautomobilmuseum.dk

11-12/9 Løvfaldsløbet - 40 års jubilæum
Erik Kristoffersen, Egon Nielsen og 
Henning Petersen.

9-10/10 Veterama, Mannheim
Kontakt www.veterama.de

13/11 2010 Stumpemarked Herning

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

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

Rene Jensen (Medl. nr. 2137)
Gyvelvej 10 a, st. th., 4000 Roskilde
 40 93 01 31    
Harley-Davidson 1931 

Henrik Kristenson (Medl. nr. 2138)
Granbakkevej 9, 4295 Stenlille
 43 45 94 20
BSA 500ccm. 1937
 
Søren Rytter (Medl. nr. 2139)
Kobbelgårdsvej 145, 7000 Fredericia, 
 75 93 48 59
AJS 1931

Vinduer og døre til veteranpriser!
 
 P Rationel A/S
 P Pro-tec A/S
 P Kastrup Vinduet Træ/Alu
 P Hvidbjerg Vinduet A/S plast
 P FP Alu-glas A/S
   + mange flere

Ring til Jens fra Viborg og få en god 
vinduesnak 40193965

Vi støtter med 100 kr. pr. solgt vindue
eller dør til klubkassen!

NB! Vi er forhandler af gulvmaling fra STO Skandinavien AB

SPECIALE: fugefri gulvbelægning

Ring og lav en
god handel!

v/Jens Siig . Tlf. 40193965 . Mail: js-byg@webspeed.dk

Klubeffekter 2008
 

knaphulsemblem 

45 kr.

skærm-plakette 

40 kr.

stofmærke, lille   

30 kr.

stofmærke, stor   

40 kr.

  klistermærke 

  20 kr.

Refl eks kørevest              100 kr
Fås i to størrelser.

Sælges bl.a. ved klubmøder. 
Hør evt. hos bestyrelses-
medlemmer. Se side 2.

Kontakt evt. Ole Jensen.

 Annoncepriser 2010
 

1/1  side/år 8.000 kr.

 1/1  side/gang  1.800 kr. 

 1/9  side/år  1.000 kr. 

 1/9 side/gang  300 kr. 

 1/1 bagsiden/år 10.000 kr.

Trykte annoncer kommer gratis på 
www.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.

Referat fra  oktober 2009 møde i 
Nordjydske afd.
Tilstede ca. 40 medlemmer.

Kaj bød velkommen og nyt medlem 
Thomas Ranum der har en BSA fra 
1923.

Poul Erik Sørensen  havde en indby-
delse til klubben om deltagelse i Classic 
Rally i Randers måske i september 2010. 
Vi hører nærmere om dato når løbska-
lender for automobilerne er lavet.

Paul Asmussen takkede for et godt 
natløb hos Henning og Bente. 

Kaj gav ordet til Chr. Christensen 
som ville fortælle om en motorcykletur 
han havde haft til England for at se 
Triumph fabrikken.

Turen var arrangeret i anledning af 
50 års jubilæet for Triumph Bonneville. 
Arrangementet var et træf arrangeret af 
Triumph club England og der ville kun 
være adgang for Bonneviller. Og som 
Christian udtrykte det: Så var der Bon-
neviller i alle afskygninger vel 500 i alt.

Christians rejseselskab bestod af 10 
motorcykler som i Esbjerg  ved færge-
afgang til Harritz var på 50 i alt.

Overnatning skete individuelt på 
Hoteller ligesom hver enkelt også måtte 
sørge for forplejning.

Triumph fabrikkerne som Christian 
havde regnet med at få rundvisning på, 
blev kun til lukket port med adgang 
forbudt fsv den nye fabrik, og as den 
gamle fabrik er der kun en mindesten 
tilbage.

I stedet var selskabet så inde på  
Birmingham motorcyklemuseum, 

Landetrundt

at fremskaffe den.
Ved grænsen til Rusland igen holdt 

en pæn ren bil i køen og spærrede 
faktisk . Så føreren af denne bil kom 
hen og spurgte Jørgen om han ikke 
gerne ville have hans plads. Det ville 
Jørgen da gerne og måtte erlægge hvad 
der svarer til 50 DKR. Da Jørgen var 
kommet forbi kunne han se i spejlet 
at den pæne mand gjorde nøjagtig det 
samme med den næste.

Det kan faktisk ikke lade sig gøre her 
at beskrive  alle de synsindtryk som vi 
fik af Jørgens billedserie. Han kunne 
have snakket til midnat og vi så kun 
en brøkdel af hans 800 billeder.

Men han og motorcyklisterne kørte 
på vej som  herhjemme er mere pas-
sende til en motocross   bane  end en 
hovedvej. Der var masser af kameler 
og de overnattede hos normader, hvis 
telte var rene og flot indrettet . Mor-
genbordet var virkelig også tiltalende 
at se på. Ude på landet i alt støvet hvor 
rejsekammeraterne lignede  en der lige 
har gennemført Paris Dakar el lign., 
der kunne vi se mennesker flokkes om 
maskiner m.v. og de var bare sirlig og 
rene.

Jeg vil i flæng nævne nogle af ind-
trykkene fra Jørgens billedserie. Sta-
lingrads både fattige og rige kvarterer. 
Volga. Kameler i Kasakstan.Kaspiske 
hav, bevæbnede vagter ved grænsen 
til Rusland igen, hvor det tager en dag 
at komme igennem, og ”smørelse” 
nødvendig. Baycansøen. Mongoliet 40 
gange så stor som Danmark. Jørgen 
kørte nogle dage for sig selv i Mongo-
liet, hvor der er kun 700 km asfaltvej 
Nomaderne i Mongoliet flytter 4 gange 
årlig.

Føreren af en af Hondaerne måtte 
sendes hjem med åben sår på et knæ 
efter et styrt i et lerhul på vejen. Ople-
vede 2 dage olympiade. Kørte 14000 
km. Det andet hold havde kørt 17000, 
fordi de ville tage en kortere vej, som 
alligevel ikke kunne lade sig gøre. Så de 
måtte bare køre tilbage igen. Rejsetid 7 
uger. Kun den ene Honda kørte turen 
igennem uden tekniske problemer på 
Jørgens hold. Næste gang går turen til 
Sydafrika.

ligesom de så Heritage Motor Center 
i Gayden.

Karakteristisk for turen var en af 
deltagerne ønskede ikke at købe bat-
teri i Danmark inden færgeoverfarten. 
For det måtte da være billigere at købe 
i England. Men vi måtte næsten køre 
det halve England rundt for at finde det 
skide batteri, sluttede Christian.

Referat fra klubmøde i november 
måned 2009
Tilstede 52 medlemmer.

Kaj bød velkommen, og kunne 
berette at der er lavet aftale med Com-
well om afholdelse af klubmøder indtil 
juli 2010 til samme priser som nu.

I januar 2010 afholdes mødet 2. 
onsdag . Kaj lod lister gå rundt med til-
melding til julefrokosten til december 
mødet. Starttidspunkt klokken 18,30.

Herefter overlod Kaj scenen til Jørgen 
Kirk fra Spentrup ved Randers.

Jørgen  havde reflekteret på en 
annonce  om  8 man i rejsefællesskab 
på motorcykle til olympiaden i Beijing. 
Jørgen havde dog  indkøbt en 8 cylin-
dret benzin Ranch Rover til formålet. 
Jørgen er ikke ubekendt med rejselivet, 
Han har foretaget flere oplevelsesrejser  
bl.a. 6 måneder alene mand på step-
perne i Australien.

Der blev holdt møde og de enedes 
om at dele sig i 2 hold der kørt uaf-
hængig af hinanden. Ingen kendte hin-
anden i forvejen og Jørgen dannede 
”hold” med 2 mand på Honda og een 
på BMW.

Turen ville gå gennem Tyskland, 
Polen, Ukraine, Rusland, Kasakstan, 
Mongoliet og i Kina med den Trans 
sibiriske jernbane. 7 uger afsat til turen. 
Ingen af rejsedeltagerne kendte hin-
anden i forvejen. Han havde visakort 
til 4 lande.

Under hele foredraget viste jørgen 
billeder og fortalte levende om  hvad 
vi så på storskærmen.

Ved grænsen til Ukraine var der 
10 km lastbil kø. Her opstod første 
forhindring fordi Jørgen havde taget 
kopier af registreringsattesten med. Og 
grænsevagterne ville altså have origi-
nalen. Så der måtte lige gå en dag med 
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at have en nabo man lige kan spørge 
til råds når det kniber.

Dagens emne var demonstration af 
DVMs hjemmeside, og til det formål 
havde ingen ringere end hjemme-
sidens konstruktør, vores webmaster 
Michael Hintz, lovet at komme med 
alt det tekniske udstyr, der skal bruges 
for at kunne vise en stor forsamling, 
hvordan den udmærkede hjemme-
side fungerer. Det lykkedes Michael at 
demonstrere hjemmesiden for os, uden 
det blev for sofistikeret. Der var flere 
spørgsmål til funktionen af siden f.eks., 
kan man hente en indmeldelses blan-
ket ud? Det bliver lavet sagde Michael 
og opfordrede til flere ønsker. Michael 
havde ikke regnet med det ville tage 
mere end 20 minutter, men efter en 
time med opmærksomme tilhørere 
måtte han slutte, selvom der kunne 
fortælles meget mere om emnet. 

Det kan anbefales at bruge vores 
hjemmeside, der er mange nyttige og 
underholdende ting bag de mange 
knapper. Statistikken viser, at der i 
gennemsnit er 100-150 besøgende pr. 
dag og tallet er stigende.

Ved mødets afslutning spurgte Chri-
stian om der var stemning for, at vi i 
afd. syd laver et MC register, og det var 
der stemning for.

På P pladsen blev der sludret, kigget 
i forskellige bagagerum og byttet stum-
per m.m. 

Slut på en god eftermiddag og hjem i 
regnvejr, heldigvis med tag over hove-
det.

Lars Mylius Hjelm 

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

Årets sidste madpakketur.
Madpakketur den 27/9 2009. Vi mødtes 
ved OK- tanken i Ubberud klokken 
1030. Der var mødt 10 cykler op, som 
trodsede vejret. Vi kørte til Tvillinge-
gården ved Båring Vig. Her spiste vi 
først vores madpakker i det fri ved den 
gamle gård. Der var mulighed for at 
komme ind, men da vejret var helt som-
merligt, valgte alle de udendørs borde 
og bænke.

Da vi havde spist kunne vi gå rundt 
og se på den gamle gård.

Tvillingegården er opkaldt efter tvil-
lingebrødrene Edvard og Harald, som 
tilbragte det meste af et liv sammen 
på gården. De blev født i 1916, forblev 
ugifte og arvede gården da moderen 
døde i 1963. Hermed blev de ejere af 
godt 10 tønder land og tilhørende byg-
ninger.

Edvard og Harald levede et liv i nøj-
somhed. Ved den sidste brors død i 
1999 var der kun indlagt koldt vand, 
intet afløb, toilet eller bad. Med ud over 
jord og bygninger efterlod de alligevel - 
eller måske netop derfor – 1,5 mio. kr. 

Brødrene testamenterede deres bo 
til ældre i området, så de kan få glæde 
af gården og dens enestående belig-
genhed ned til Båring Vig.

I dag er stedet renoveret og der er 
cafe i nogle tidligere avlsbygninger.

Inden vi drog derfra købte vi kaffe, 

Klubmøde onsdag den13/1 kl 1930

”Generalforsamling ”  og valg.
Denne aften modtages også gerne 

forslag/emner til klubaftener i 2010
 
Klubmøde onsdag den3/2 kl.1930

Vi får besøg af Allan Henneberg ,der 
sammen med 3 kammerater har været 
en tur på Island, hvor de kørte rundt 
på deres off-roadere. 

Allan fortæller om og viser billeder 
fra turen, som for det meste foregik 
væk fra vejene i det ofte ufremkom-
melige terræn.

Kaj V Pedersen       

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.

Århus
Klubmøder afholdes hver lørdag fra 
kl. 930-1130 i Rønnebo, Nordentoftsvej 7, 
8220 Brabrand.
Der laves kaffe med evt. brød til. Drikke-
varer kan købes. 

Ikke noget denne gang, oplyses det.

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.

Medlemsmødet den 7/11
Der var mødt 20 deltagere op til dagens 
møde deriblandt to gæster fra Ikast, 
som faldt godt ind billedet her i syd-
jysk afd.

Christian bød velkommen til de 
fremmødte og præsenterede os denne 
gang for et nyt medlem, nemlig Arne 
Hertz. Han er ejer en sideventilet 
Matchless D5 fra 1932 og Arne er nabo 
til Kai Beck, så han er nok blevet smittet 
af Kais store interesse for motorcykler, 
specielt de gamle af slagsen. Mon ikke 
også Arne er så heldig at kunne drage 
nytte af Kais store erfaring inden for 
feltet, jeg tror vi er mange der ønsker Fra madpakketuren på Fyn.
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boller og lagkage i cafeen. Tak til Helge 
Jørgensen for den fine tur.

Obbekær

Kommende arrangementer
Madpakketur søndag den 27/9
Sidste madpakketur i 2009. Vi samledes 
ved tanken i Ubberud, 10 motorcyk-
ler, 16 personer, Erik og Jytte fulgte 
med i bil. Kl. 1030 gik starten ad små-
veje gennem Langesø og videre mod 
Båringvig. Målet for frokostpausen var 
Tvillinggården, som er et rigtigt hygge-
ligt sted. Da madpakken var spist, blev 
der åbnet for værkstederne, og nu blev 
cafeen også åbnet, så alle blev enige 
om, at vi skulle have kaffe, boller og 
lagkage. Der blev hygget godt i et par 
timer, inden turen gik hjemad igen. Nu 
bliver cyklerne snart stillet i vinter hi. 

Referent Helge Jørgensen

Klubmøde onsdag den 14/10 i 
Vissenbjerghallerne
Aftenen blev et almindeligt klubmøde 
med masser af god snak om somme-
rens oplevelser og om projekter, som 
skal i gang. 

Klubmøde onsdag den 11/11 i 
Vissenbjerghallerne
Leif Obbekær orienterede om det kom-
mende møde i Motorhistorisk Selskab, 
hvor der er punkter på om venstregå-
ende sidevogne og om kontingentstør-
relsen fra DVM til MhS. Derefter viste 
han billeder fra årets Skagenløb. 

Eigil Sørensen fortalte om Egeskov-
løbet, som han nu har arrangeret to år 
i træk., og viste billeder fra de seneste 
tre løb. Eigil efterlyste samtidig hvor-
dan man får flere cykler fra de tidlige 
årgange med igen, og vi fik en diskus-
sion om dette. 

Bagefter fortsatte Leif med at fortælle 
om det første Egeskovløb i 1968, hvor 
hele løbet blev kørt på Egeskovs jorder, 
og hvor der udelukkende blev kørt på 
uindregistrerede cykler. Selvom ruten 
var på hele 35 km kunne dette lade sig 
gøre fordi løbet var arrangeret som et 
stjerneløb, og noget af ruten gik ind 
over Fjellebros jorder. 

Til slut blev der snakket om mulig-

hederne for at arrangere Fyn Rundt 
igen i 2010.

Kommende arrangementer

Klubmøde onsdag den 10/12 i 
Vissenbjerghallerne
Vi kører videre med juletraditionen 
med æbleskiver, gløgg og bankospil. 
Husk en lille gave til præmiebordet 
og husk, at vi denne aften starter kl. 
19.00.

Klubmøde onsdag den 13/1 i 
Vissenbjerghallerne
Aftenens tema er AJS.  Christian Gyde 
fra Albion klubben fortæller om AJS fra 
1909 op til, at mærket blev overtaget 
af Matchless i 1931. Christian kommer 
også ind på modeludviklingen i 30’erne 
og på mærket Stevens.

Vi skal se billeder fra fabrikken, 
som den var i 1927. Til slut skal vi se en 
stumfilm fra AJS-kørernes Danmarks-
tur i 1930. Filmen starter i København, 
hvorfra det går med damper til Ålborg, 
og så følger vi ellers turen ned gennem 
Jylland med færge til Fyn, hvor opta-
gelserne slutter i Svendborg.

Klubmøde onsdag den 10/2 i 
Vissenbjerghallerne
Klubbens web-redaktør, Michael Hintz, 
vil gennemgå DVM’s hjemmeside og 
bl.a. vise, hvordan man opretter en 
annonce, bruger kalenderfunktionen 
osv.

Klubmøde onsdag den 10/3 i 
Vissenbjerghallerne
Program endnu ikke fastlagt.

Klubmøde onsdag den 14/4 i 
Vissenbjerghallerne
Program endnu ikke fastlagt.

Søren Højmark Jensen

Klubmøde onsdag den 14/10
Alm. klubmøde.

Klubmøde onsdag den 11/11
Eigil Sørensen og Leif Obbekær for-
tæller og viser billeder fra årets Ege-
skovløb. 

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.

Midtsjælland
Steffensgård, Kværkebyvej 79 , Kvær-
keby, 4100 Ringsted.

Klubmøde Kværkeby 11/11 2009
Ikke mange til mødet, omkring 18 var 
mødt op på denne regnfulde aften. Det 
undrede mig lidt. Jeg er af den mening, 
at interesserer man dig lidt for gamle 
motorcykler, interesserer man sig også 
for gamle biler. Jeg synes de to ting 
hører sammen. 

Erik Kristoffersen åbnede mødet 
med et par korte bemærkninger. Jule-
frokosten vil blive afholdt den 9/12 kl. 
18. Bemærk tidspunktet!. Det koster 
kr. 125 pro persona, og man er meget 
velkommen til at tage livsledsager med. 
I den forbindelse kom det også frem at 
man ikke behøvede at være medlem af 
klubben for at komme til møderne og 
gæster er også velkomne .

I januar vil der blive holdt en gene-
ralforsamling hvor der bl.a. vil være en 
opsummering af året der er gået siden 
starten på Stefansgård. 

Niels Jonassen startede med at for-
tælle lidt om sig selv og hvordan han 
blev interesseret i de gamle køretøjer. 
Han startede med at køre rundt på det 
meste af Sjælland (på cykel) og kigge 
på trials og moto-cross, som der var en 
del af i 50’ erne. Senere blev der råd til 
en Maicoletta scooter, som med fuld 
oppakning kørte ham rundt i Europa. 
Det blev senere til en Maico Taifun. En  
af tiden meget avanceret motorcykel, 
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som han stadig har. I dag er han et stort 
navn i DVK og forfatter til mange gode 
artikler om biler og mc. Bl. a. skriver 
han en klumme i Klassisk Bil & MC. 

Filmen der blev vist var fra Scandi-
navian Viking Rally 1987, et løb i serien 
FIVA World Rally, der blev kørt i Dan-
mark, Norge og Sverige. Han havde 
selv været med til at redigere og klippe 
filmen sammen og også lagt underlæg-
ningsmusik på. Om den bemærkede 
jeg at det var udelukkende jazzmusik 
fra 30’erne og 40’erne. Da jeg snakkede 
med ham bagefter fandt vi da også ud 
af, at vi har samme musiksmag, og vi 
blev enige om at der er en vis sammen-
hæng mellem jazz og gamle biler. Jona-
ssen kommenterede selv under hele 
fremvisningen. – Løbet havde samlet 
det imponerende antal deltagere af 110 
køretøjer, og med passagerer kom man 
op på over 200 deltagere. Det var ikke 
helt billigt. Omkring kr. 10.000 for to 
personer i 10 dage. Det var grumme 
mange penge i 1987, og det fremgik 
da også af de deltagene biler og hvilke 
lande de kom fra, at det var folk med 
magt over tingene.

Fra starten i Ribe blev der kørt op 
langs Vestkysten til Frederikshavn, 
derfra med færge til Oslo. Turen gik 
et godt stykke op i Norge, hvor der 
stadig var sne (i juni måned). Tilbage 
igen gennem Sverige til Gøteborg hvor 
turen endte. Det var en interessant 
film der viste en masse flotte og ikke 
mindst sjældne biler man ikke havde 
set i Danmark på den tid. 

Bagefter var der ”spørgetime”, hvor 
Niels Jonassen beredvilligt svarede 
på spørgsmål, og fortalte lidt om sit 
arbejde i Motorhistorisk Samråd. 

Alt i alt en god aften - undrer mig 

der ikke kom flere.
Ole Bredahl Bentzen (1830)

København
Gildhøjgård, Bygaden 69, 2605 Brøndby

Klubmøde Gildhøjgård 8/10 2009
Et beskedent antal medlemmer – lidt 
over 20, plus gæster – kom til mødet 
på denne smukke kølige efterårsaften. 
Derfor kun to motorcykler i gården. 

Oprydningsmødet den 3/10 blev 
desværre ikke til noget. Vejret var 
simpelthen for dårligt, med regn og 
blæst.-- Kurt H. og Edward Jensen var 
taget til stumpemarked i Mannheim, 
så Bent Just sprang ind som ham der 
skulle sige et par ord –en opgave han 
ikke er ukendt med – og han kunne 
oplyse, at netop pga. Kurt og Edwards 
trip til Tyskland holdt Karna en friaften 
fra køkkentjansten. Den blev så, godt 
hjulpet af Anny, varetaget af  Winnie 
og Finn på bedste vis.

Bent kom med den triste medde-
lelse at medlem nr. 12, Svend Aage 
Engstrøm var gået bort, i en alder af 
100 år. Bent holdt en smuk lille tale 
hvor han mindedes Svend Aage der 
var en personlig ven af ham. Han kom 
bl. a. ind på hvordan Svend Aage havde 
vejledt ham, da han som ung havde 
bakset med sin JAP på træningsbanen 
bag H. C. Ørstedsværket i starten af 
50`erne. 

Som det fremgår af medlemsnum-
meret var Engstrøm med fra starten af 
klubben, og var også kasserer et par år 
inden han overlod posten til Bent, som 
har bestridt posten siden til alles fulde 
tilfredsstillelse tør jeg nok sige. 

Resten af aftenen gik med den sæd-
vanlige hyggesnak og eventuelle for-
slag om næste års aktiviteter. Tanken 
er at nedsætte et aktivitetsudvalg på 
et af de første møder i det nye år, så 
det er bare med at gå i tænkeboksen 
og finde noget frem. 

Ole Bredahl Bentzen (1830)

Annonce

Reception/Åbent Hus 

Lørdag den 13. februar udkommer bogen

DANSKE MOTORPORTRÆTTER

En samling på 35 portrætartikler om nogle af de store navne i 
dansk  motorcykelsport efter 1950.
Artiklerne er skrevet af Villy Poulsen i bladet ”Klassisk Bil & MC”, 
og udgives af Veterania Forlaget Classic.

Samtidig runder Villy Poulsen de 70.
 
Bog og fødselar fejres lørdag den 13. februar kl. 12-15 i 
Klubhuset på Højbjergbanen vest for Odense.

Vi byder på en forfriskning. Vel mødt!

Månedsmagasinet KLASSISK BIL& MC.

Løvfaldsløbet 2009 - pause på Hedeland. Foto: Vagn Roald Hansen.
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SØGES / KØBES

Nimbus 1934:  knopbaglygte, 
kontrolerboks i rød bakelit, bag-
sædestativ, støttefod, stel, styrplade 
og andre dele søges. 

Evt. også gearkassehjul.
Gorm, (1554)  29 82 00 10.

SÆLGES
3 Rally-Skagen plaketter 72 - 73 - 74 
byttes med dampmaskine, ingen 

Wilsco. Svend Østergaard (208),  74 45 85 63.

Harley Davidson bog med 
modeller fra 1910 og frem, bogen 
er på engelsk og i farver, samt 
udgivet i hardcover omslag. 

Kan evt sendes, ring gerne 
efter mere info. Pris 199 kr.  
51 90 86 43.

2  s t k  o r g i n a l e 
instruktionsbøger på 
engelsk til Panther. Den 
ene handler om alle 
modellerne fra 1936 den 
anden om model 100 
fra 1949. Begge er i god stand. 

Kan evt sendes, ring gerne efter mere info. Pris 199 
kr. pr. stk. eller begge 2 for 350 kr.  51 90 86 43.

Denne sjældne bog handler om 
historien om TT race fra 1907-
1960, der er mange fl otte billeder 
i og bag i bogen kan man læse/se 
alle vinderne igennem alle årene, 
samt hvilken motorcykel der blev 
kørt på. Bogen er på engelsk og i 
god stand. 

Kan evt sendes, ring gerne efter 
mere info. pris 225 kr.  51 90 86 43.

Denne bog hedder ”Motor cycles and 
how to manage them” bogen er på 
hele 312 sider og beskriver hvordan 
man reperare/vedligeholder stort set 
alt på en engelsk motorcykel, bogen er 
i god orginal stand og fra 1953.

Kan evt sendes, ring gerne efter 
mere info. Pris 225 kr.  51 90 86 43.
 
Sælger her et reservedels katalog 
over Harley-Davidson ”Big Twin” 
modellerne fra 1936-48. Dette er en 
kopi af det orginale og på 150 sider 
og på engelsk. Der er splittegninger 
med numre på alt. 

Kan evt sendes. ring gerne efter mere info pris 
249 kr.  51 90 86 43.

Runa Forsikring tilbyder en ny 
veteranforsikring til alle, der er 
medlem af en klub under 
Motorhistorisk Samråd: 

Gode dækninger•	
Konkurrencedygtige priser•	
Samme pris for samme risiko•	
Ret til at tegne Runas attraktive  •	
privatforsikringer

Farvergade 17 · 1463 København K
Tlf: 3332 2200 · www.runa.dk

RUNA VETERAN

Forsikrer endnu flere

Årlig pris for
ansvar og kasko 

Veteranbil fra 438 kr. 
Veteran MC fra 465 kr. 

Klassisk bil fra 1.172 kr. 
Klassisk MC fra 1.200 kr.

2009

         Runa Forsikring A/S                    Farvergade 17                    1463 København K                    Tlf: 33 32 22 00                    CVR nr. 13 30 84 38 

www.runa.dk

Nimbus 1943, model 1939. Jeg er kommet til at købe 
”min” Nimbus igen, hvorfor den sælges igen. Jeg har 
kørt 2900 km på den, de mellemliggende 3 ejere har 
kørt 100 km tilsammen - så den glæder sig til lidt mere 
opmærksomhed hos en kærlig kørelysten entusiast. 

Har for mange projekter kørende - derfor sælges. 
Toprestaureret hos autoriseret Nimbus forhandler, 

monteret med 4 trins gearkasse, men kan også leveres 
med 3 trins gearkasse om ønsket. Indregistreret på 
tidstypisk nummerplade.

Pris 55.000 kr. med 3 trinsgearkasse, evt. leveres med 
4 trinsgearkasse mod merpris.

Gorm, (1554)  29 82 00 10.

American X, bogen du skal 
have, hvis du interesserer dig 
for Excelsior, SuperX eller 
Henderson. Ny, masser af 
illustrationer, tekst på tysk, men 
det er ingen hindring for en 
rigtig god bogoplevelse.

Pris 350 kr. + forsendelse.
Gorm, (1554)  29 82 00 10.

Sælg eller fi nd dine stumper 
i Veteranen 

eller på www.dvm.dk
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 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.

Veteranimporten
Nye kvalitetsdele med speciale i

Egere fremstilles 

TankCure tankforsegling

Veteranimporten
97 51 00 16 (efter  16) - 29 82 00 10 

veteranimporten@c.dk
www.veteranimporten.dk

Stumpe-

marked

lørdag den 27/3 8-16
lørdag den 13/11 8-16

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

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

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 Thomasen
v. B. & C. Kühl
Mariagervej 153
8920 Randers NV

 86 40 26 88 - 40 82 21 61
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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-veteran@gf-forsikring.dk

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 2007 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 2008 tilbagebetalt 164 millioner kroner.

Årlig præmie. Ansvars- og kaskoforsikring inkl. statsafgift – Selvrisiko 1.619 kr. 

Dagsværdi Veteranbil/-motorcykel Klassisk bil/motorcykel

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

 50.000 598 kr.  186 kr. 1.495 kr. 463 kr.

 150.000 934 kr. 186 kr. 2.334 kr. 463 kr.

 300.000 1.436 kr. 186 kr. 3.591 kr. 463 kr.

PriseKsemPLer for 
veTeran/KLassisK KøreTøj

GF-VETERAN

Afsender

Danmarks Veteran Motorcykelklub
Granlunden 30
9310 Vodskov

Blad ID-nr. 47817
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