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bl.a. medlemmer fra DVM, når de skulle låne drejebænk 
eller fræser. I 2010 blev Badstuen købt af Henriette Hørlück 
privatskole og omdannet til international skole. Leif Obbekær.
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På den anden side...

32+4=36!
Så kom forløsningen! Jeg var meget tilpas med vort gamle trykkeri Skive 
Offset, men i mailboksen dumpede et tilbud ind fra en anden lokal tryk-
kervirksomhed. Det kunne jeg ikke undgå at høre om, at 32 sider kunne 
blive til 4 ekstra. Og så kunne vi foliere bladet, så det kommer meget 
meget mere beskytte frem til dig, kære læser.

Det har  givet den mulighed, at annoncøren på bagsiden får hele bag-
siden, når postvæsenet ikke kan obstruere udsigten til annoncen med 
deres store klistermærke med den lyserøde stregkode der har læst  din 
adresse. Det betyder dog også, at størstedelen af indtægten for annoncen 
bliver brugt til at betale folieringen!

Endelig - denne nye løsning er noget billigere end den tidligere løs-
ning, så kasseren er også glad.

Som veteraneksperten har udtrykt: en win win win win situation.

Med dette nummer kan du melde dig til både Jyllandsløbet og Fladtan-
kerløbet. Ja se blot Aktivitets og Løbskalenderen! Der er noget hele tiden.
Og der er endnu mere aktivitet der ude.

Håber du også tager vel imod dette blad.
Månedens Veteran er noget speciel denne gang, idet det udelukkende 

er billeder - ingen tekst. Forhåbentlig har du nogle gode bud på, hvad 
det er for en usædvanlig motorcykel det drejer sig om. 

Søgerbladet har en ny opgave, og fl ere ligger allerede og venter på at 
komme i. Har du også noget i skuffen - så frem med det.

Glædeligt med fl ere annoncer i Genbrugshjørnet - vi har forhåbentlig 
skrabt bunden sidste år!

Sommertid, forår, køretid og varme - pas på derude - vi er hurtigt  
oversete i trafi kken. Og med det indsendte billeder herunder - ja så kan 
man ikke nøjes med at køre med slips og armbånd i dag.

Gorm Wæhrens
 redaktør

VETER   ANEN

Ansvarshavende redaktør/annoncer   
VETER   ANEN
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Formandens spalter

”Vi gjorde det!”
Jeg har valgt at genbruge statsminister 
Helle Thorning-Schmith’s berømte ord 
fra valget i september 2011 øverst. Efter 
mere end 4 års bearbejdning af myn-
dighederne, er det endelig lykkedes 
at få ændret Færdselsloven så motor-
cykler, registreret første gang før 1. juli 
1955, igen må køre med en sidevogn på 
venstre side.

DVM har via Motorhistorisk Samråd 
været betydeligt involveret i at få 
ændringen igennem og vores medlem-
mer Erik Møller og Erik Kristoffersen 
har haft en væsentlig rolle i at ”trykke” 
de rigtige steder.

Jeg er meget glad for at et enigt Fol-
keting, trods den relativt lille vælger-
skare det berører, besluttede at stemme 
for ændringen.

Ja – man kunne jo næsten blive så 
glad og kåd at man kunne overveje 
at møde op en dag udenfor Christi-
ansborg på en veteranmotorcykel med 
original venstregående sidevogn. Så 
var det muligt for regering og andre 
på ”Borgen” at prøve at kickstarte en 
rigtig motorcykel.

Udtrykket ”at kickstarte” er blevet 
meget populært at anvende indenfor 
politik, om tiltag for at starte nødvendig 
vækst i industrien – jeg tror ikke mange 
er klar over, at kickstarte for os virke-
lige kendere, ikke altid er ensbetydende 
med, at det er noget der bare er let.  

  
Skal vi have et internationalt FIVA 
løb i Danmark i 2013?
Vi har modtaget en forespørgsel fra 
et medlem, om det ikke kunne være 
interessant at arrangere et FIVA-løb 
for veteran- og klassiske motorcykler 
i Danmark. FIVA er forkortelsen for ” 
Fédération Internationale des Véhicu-
les Anciens” – på jævnt dansk: ”Den 
internationale forening for gamle køre-
tøjer” og DVM er via Motorhistorisk 
Samråd, knyttet til FIVA.

Vi 8 medlemmer, der er i bestyrel-
sen, siger ikke bare ”ja-tak” og går 
igang med et arrangement – 2013 byder 
jo også på 100 års jubilæet for Skagen-
løbet. Er der nogen ude i den øvrige 

medlemsskare, der kunne have lyst til 
at være med til at arrangere et interna-
tionalt løb, kan I henvende jer til mig.

 
Arne Hertz i Veteranen 1-2012
Jeg er ganske enig med Arnes betragt-
ninger om DVM´s særkende i vores 
fokus på de helt gamle motorcykler. 
Det skal vi absolut bevare og det skal 
endnu engang slås helt fast, at det på 
intet tidspunkt har været bestyrelsens 
ønske at ændre på de nuværende 
årgangsbetingelser i de 5 klassiske 
DVM-løb.

Det jeg ”luftede”, var min fromme 
drøm om, at der engang i fremtiden var 
basis for at arrangere nye løb i DVM-
regi, hvor der også kunne deltage nyere 
gamle motorcykler.

Arnes indlæg rummer en fi n række 
af konstruktive forslag vi alle må 
arbejde videre med. 

Efter min mening skal DVM ikke 
bare blive større for at blive stor. Den 
nye mulighed for at blive medlem uden 
at have en ”før 1940”-motorcykel, køre-
kort og 2 stillere gør vi det muligt for 
andre at få lyst til at deltage i det, vi 
synes er spændende og sjovt.

Historiske nummerplader
Jeg har fået henvendelser fra medlem-
mer, der har bestilt historiske num-
merplade i det tidlige efterår 2011, og 
stadigvæk ikke har modtaget den. Jeg 
har ved henvendelse til både Motorhi-
storisk Samråd og Skat fået at vide at 
leveringstiden har været ualmindelig 
lang, i perioden efter det blev muligt at 
få historiske 2-bogstav nummerplader. 
Begge siger dog, at leveringstiden nu er 
ved at nærme sig noget mere rimeligt, 
ca. 8 til 10 uger.

Motorcykel genkendt.Motorcyklen 
der var vist i slutningen af min spalte 
i Veteranen 1-2012 medførte ikke tele-
fonstorm. Jeg var godt klar over at det 
var en Triumph men model og årgang 
var ukendt. Jeg fi k en opringning fra 
Svend Erik Holm der jo er meget skrap 
Triumph kender og hans bedste bud 

var: Triumph SD, 550 cc., 1925-26. Der 
er dog nogen tvivl om forgaffel og for-
skærm, der kan være fra senere årgang. 
Bemærk iøvrigt at det er en meget vel-
udstyret motorcykel med forbremse, 
Corbin eller Stewart speedometer og 
tidligt Lucas lysanlæg med den første 
type mag-dyno.

Køresæsonen er startet - kør fornuftigt,

Lars Klitgaard
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De tre S-ene
Af Hans Torvald Haugo, 1654

Hans Torvald Hauge har omskrevet 
sin anmeldelse af de tre nordiske 
hovedløb. Den fulde version har 
været bragt i SideVogna, Norsk 
Veteran Motorcykkel Clubs blad. 

Det klinger godt: Skagenløbet, Skogs-
løpet og Skåne Rundt. De tre S-ene 
innen veteranmotorsykler i Norden. 
Løpene som regnes som hovedløpene i 
respektive Danmark, Norge og Sverige.

Arrangementene er gode muligheter 
for å treffe likesinnede. Det er alltid 
fint å få en bekreftelse på at en ikke er 
alene i verden. Det er mange der ute 
som er like opptatt av og bruker mye 
tid på motorsykler. Uansett hvor gal og 
fanatisk opptatt en er av motorsykler 
vil en sannsynlig finne sin overmann 
(eller kvinne?) på et av de tre løpene. 
Det er bare å lete etter dem…

Skagenløbet er et fantastisk arran-
gement som gir både deltagere og 

tilskuere opplevelse av og med motor-
sykler. Å krysse Danmark på kryss og 
tvers fra på strekningen København til 
Skagen (eller motsatt) er en fantastisk 
kjøretur!

Skogsløpet anno 2011 var en ekte 
norsk opplevelse - i høyden. Hyg-

gelige mennesker, et mangfold av ulike 
motorsykler og flott norsk natur. Fin 
kjøretur i norsk kulturlandskap. Høyt 
over sjø og land kunne utsikten nytes. 
Opplevelsen var sannsynlig stor for 
utenlandske deltagere som ikke er kjent 
med barske norske forhold, bakker og 
milevis med velholdte grusveier som 
fristet med aktiv kjøring.

Skåne rundt har sitt 100-års jubileum 
i 2012. Hvordan dette skal feires 

er ikke helt klarlagt. Årets løpsleder 
kunne røpe at en av planene er å lage 
løpet lenger enn hva det er i dag! Årets 
utgave var ca 550 km langt fordelt over 
2 dager. Selv om Skåne etter norske for-
hold er flatt, er det en utfordring både 
for mann og maskin å gjennomføre.

Motorhistorisk kultur i Norden
Skagenløbet, Skogsløpet og Skåne 
Rundt representerer motorhistorisk 
kultur i Norden. Selv om de alle hand-
ler om å ta vare på motorsykkelen og 
kulturen rundt det å kjøre motorsyk-
kel, har løpene ulike tradisjoner. Selve 
motorsykkelen er fellestrekket og men-
neskene som interesserer seg motor-
sykkelkulturen er målet. Løpene har 
sine ulikheter og særegenheter som 
gjør opplevelsen både for deltager 
og tilskuer forskjellig. Artikkelen vil 
synliggjøre noen av ulikhetene og sær-
egenhetene ved de ulike løpene ved å 
sammenlikne de tre.

Mulighet for deltagelse
Her har Danmark de strengeste kra-
vene: nyeste motorsykkel kan ikke 
være nyere enn 1934 modell (sist regi-
strert 31.12.34). Våre svenske venner 
har satt grensen til 1945. I Norge prakti-
seres 30-års regelen. De ulike grensene 
har fordeler og ulemper. Det gir status 
å gjennomføre løp der alderskravene 
er strengt satt. Ved å ha løp som krever 
gamle maskiner etableres det et miljø 
som verner om disse syklene og kunn-
skapen som kreves for å holde dem 
på veien. Ved å benytte den flytende 
30-årsgrensen slik vi gjør i Norge burde 
borge for bedre rekruttering. Om dette 
fungerer i praksis er uvisst.

Dette er vi alene om! Det er kun i Norge at vi har en slik fantastisk natur å vise frem. Vi kan skape en 
tredimensjonal motorsykkelopplevelse som våre naboer på flatbygdene ikke kan måle seg med. Skåne Rundt: 55 

mil over to dager, en målbar oppoverbakke på dag en. Ikke like spennende som å kjøre i Norge!

30-talls Husqvarna med datidens RR: 
500ccm toppventilert JAP. Grom lyd og 
mye kos i denne her… En staselig sykkel 
å fullføre Skagenløbet på. Det virker som 
om den har fartsressurser nok til den 
danske landsbygda.
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Løype
Her er det ulikheter så det holder! 
Skagenløbet og Skåne Rundt er begge 
lange løp sammenliknet med Skogs-
løpet. Årets norske utgave var ca. 110 
km langt. Skåne Rundt var ca. 550 km 
langt og inneholdt som Skogsløpet 
lengre deler med grusvei. Skagenløbet 
kan også gi opplevelser på grus, men i 
mindre omfang. Skagenløbet har ofte 
en løype som totalt er 650 til 800 km 
langt. Dette tilsvarer dagsetapper på 
ca. 200 til 250 km. Det er bare det at en 
skal orientere seg frem på Skagenløbet, 
og det kan gi noen ekstra kilometer! 
Norge har bedre natur å vise enn Dan-
mark og Sverige til sammen!

Varighet
Selve Skogsløpet kjøres på lørdag, 
men arrangementet og menneskene 
kan komme fredag og være til søndag. 
Utover kjøringen lørdag er det tradisjo-
nelt sett lite organiserte aktiviteter. 
Skåne Rundt starter lørdag morgen 
og varer til søndag klokken 1600 (pre-
mieutdeling). Skagenløbet starter alltid 
Kristi Himmelfartsdag (torsdag) og 
avsluttes med felles middag lørdag 
kveld, inklusive premieutdeling med 
heder og ære. Ettersom starten på Ska-
genløbet er tidlig hver morgen møter 
mange onsdag kveld før løpet.

Bevertning
Her må det sies at danskene har et 
forhold til mat og bevertning som på 
de fleste måter tilfredstiler de behov 
som måtte oppstå. Deltageravgift 
inneholder frokost, lunsj og middag 
alle tre løpsdager. På flere av postene 
underveis serveres det også kaffe med 
noe å bite i. Sverige har også stoltere 
mattradisjoner enn hva vi har i Norge. 
Det er mat og drikke underveis og på 
lørdag serveres det felles middag for 
alle deltagere. Tilbudet rundt mat 
under Skogsløpet har variert. Ulikt i 
utlandet virker det som om det å til-
berede sin egen mat er sterkt befestet 
blant norske motorsykkelister.  

Overnatting
God hotellstandard eller behagelige 
leiligheter både i Sverige og Danmark. 
Før oppstarten i Skåne tilbys overnat-
ting på et slott! Det er ingen telting 
eller liknende på disse to løpene for 
deltagerne. I Norge er det mer blan-
dede forhold med alt fra soving i bil, 
teltleir, rom og hytter. Sett i forhold 
til gjennomsnittsalder på deltagerne i 
løpene burde kanskje Norge er på om 
det er ønskelig med bedre muligheter 
for å bo innendørs enn hva som har 
vært vanlig frem til nå?

Orden og oppførsel
Her vinner svenskene! De virker 
(nesten) å ha full kontroll på både sjåfør 
og sykkel fra klokken 0800 lørdag til 

1600 søndag. Det er faste plasser ved 
oppstilling før start og ved målgang. 
Under løpets pauser er det organi-
sert parkering for alle. Dette gjør det 
enkelt for tilskuere å følge med samt 
å se alle syklene. Under gjennomfø-
ring av Skagenløbet er det oppstarts-
rutiner på morgenen som skal følges, 
men utover dette er det normalt ikke 
fastlagte normer. Ved oppstilling av 
sykler over natten har både danskene 
og svenskene vakter som passer på. 
Her vil en ved innkomst kunne vises 
til en plass å parkere på slik at vaktene 
til enhver til har oversikt. Organiserin-
gen av Skogsløpet har et annet nivå 

Sliter røde sykler mer enn andre? 
Sannsyneligvis ikke. Arne Bjørn Hoel 
gransker sitt kjøretøy nøye etter en 
tidligere vel omtalt stopp før årets 
Skagenløb. Med fast mekaniker som 
stiller opp til enhver tid er det ingen 
problem om ulike deler faller av 
underveis. Det krever bare gode venner 
som kan stille med reservedeler!

Orden i sakene! Hyggelig forbrødring før løp: FN, Ariel, Henderson (med norske 
aner), Indian sammen med en meget velordnet vedstabel. Motorsykkelgale nordmenn 
føler seg hjemme i Skagen dagen før dagen.

De gule vestene skal være på! 
De er et tegn på at du er med på 
løpet og gir tilgang til mat, toaletter, 
lukkede områder osv. Det er mye 
trafikksikkerhet i en slik vest også. 
Vestene gjør det enklere å finne noen  
likesinnede å henge på hvis en kjører 
seg vill…
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her: noe som kan virke forvirrende 
fore eksempel for tilskuere. Her har 
klart vi nordmenn noe å lære. En annen 
lærdom vi kan ta med oss er danskenes 
utstrakte bruk av refleksvest. Kjøres 
det løp i regi av den danske motorsyk-
kelklubben skal refleksvesten være på. 
Denne viser at du er deltager og gir deg 
tilgang til løpets fasiliteter. Glemmer 
du vesten vanker det straffepoeng!

Påmelding
Skogsløpet ønsker at flest mulig skal 
melde seg på før løpet. I år var det 
vel nesten halvparten som gjorde det. 
Skåne Rundt og Skagenløbet har obli-
gatorisk forhåndspåmelding og krever 
innbetaling på forhånd. Dette er med å 
lette gjennomføringen av løpene da en 
til enhver tid vet hvor mange som skal 
ha mat, overnatting etc. Årets Skåne 
Rundt hadde noen få plasser ledig. 
Skagenløbet har ventelister hvert år.

Publikum
Det er betydelig med tilskuere både 
ved start og målgang, samt langs løypa 
i våre naboland. Det trykkes opp og 
distribueres program på forhånd slik 
at tilskuere langs løypa kan følge med 
ut fra syklenes startnummer. Det er 
tydelige tradisjoner for å følge med på 
løpene, og tilrop og jubel er ikke unor-
malt. I Sverige er det eksempler på at 
tilskuere gir både sykkel og fører poeng 
underveis. Ettersom løpene i Sverige og 
Danmark er tuftet på eldre tradisjoner 
enn Skogsløpet er det ikke unaturlig at 
det er forskjeller her. Men Skogsløpet 
bør tilstrebes å bli mer publikumsvenn-
lig. Det er her rekrutteringsmulighe-
tene ligger: å se og bli sett.

Det sermonielle
Det å motta en premie i hagen til et 
flott slott og skjønne at en er en del av 
en årelang tradisjon må være en flott 
opplevelse. Skåne Rundt har og bygger 
på tradisjoner. Rammen rundt det hele 
er flott. Skagenløbet har også sine tra-
disjoner – dog tuftet på andre verdier. 
Men det sermonielle er klart til stede 
hos begge. Skogsløpet har også sine 
priser som tildeles fra ulike vilkår. Vi i 
Norden er ulike i forhold til statussym-
boler og det er nok kanskje mer god-
tatt og aksepter å motta en tabbepris i 
Norge enn hva det ville være i Sverige? 
Det at det er opparbeidet en tradisjon 
rundt de ulike hedersbevisene i Sve-
rige og Danmark er sannsynelig noe 
vi nordmenn kan lære noe av.

En 1911 Wanderer kjørt av en ung 
motorsportutøver på 20 er ikke 
hverdagskost i Norge. Mer vanlig i 
Danmark. Motorsport? Hva skal en kalle 
det da – når en må tråkke i gang hver 
eneste gang det ikke er fart fremover. 
Den har motor, og den krever sport: 
motorsport. Brukbar clutch hadde de 
ikke i 1911.

Artikkelforfatteren på en rød 
motorsykkel som ofte enten vinner eller 
tar med tabbepriser hjem.... Han føler 
seg hjemme! Min første sommerjobb 
var å passe høner på nabogården. Der 
kjørte jeg Volvo BM Terrier: den var rød 
og følelsen av å sitte på Terrieren er 
omtrent som på en Harley. Men Volvo’en 
har rekkefirer…

Kan du ikke lage maten din sjøl må 
en satse på nærmeste Shell eller 
Statoil. Matserveringen på norske løp 
er en helt annen enn i Danmark og 
Sverige. I matveien har det alltid vært 
kulturforskjeller i Norden. Her har 
sannsynlig Norge noe å lære!

Vi gjør oss bemerket! I år tok norske 
deltagere på Skåne Rundt med flere 
premier hjem: Stig Torbergsen vant 
militærklassen, Else Granberg ble beste 
passasjer og Dag Torbergsen kom på 
tredjeplass i sin klasse. Bildet viser 
totalvinner 2009: norske Hans Simon 
Johansen kjørende dette året på Ariel De 
Luxe 1938.
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Det finnes helter i Norge
Det er ikke mange motorsykkellister 
(eller motorsykler) som har fullført de 
tre S-ene i en og samme sesong. Første 
nordmann var Bent Granberg, den 
norske kongen av Skagenløbet. Han 
er sannsynlig kronprins både i Norge 
og Sverige. Bent og hans velkjente 
røde Harley-Davidsson 1930-modell er 
den første som deltok i alle tre løpene 
samme år. Om det er utlendinger som 
har gjort det samme kjent for artik-
kelforfatteren. Det er flere nordmenn 
som har kjørt i Bents hjulspor og fulgt 
hans eksempel.

Ved å lage arrangementer som publi-
kum har glede av og føler delaktighet i 
som tilskuer vil være med å bygge opp 
om vår hobby i fremtiden. Hvorvidt 
dagens arrangementer er mer for de 
spesielt interesserte eller om de er for 
alle, er et annet spørsmål. 

Svensk ”fika” midt ute i den Skånske 
naturen. God mat i hyggelige omgivelser. 

Tilfeldigheter? Neppe! Ser du godt 
på bildet ser du en av løpets 2 (!) 

politimenn på høyre side av vegen. Jada, 
i 2010 var det politi på klassiske BMW 

politimotorsykler som fulgte deltagerne 
underveis. Hadde vi på følelsen av at de 

var på jobb? Joda – de var på jobb.

En geistlig opplevelse: Skåne Rundt har oppstart på plenen foran Örenäs Slott. 
Alle sykler har sin oppstillingsplass slik at tilskuere med program med letthet kan 
finne dem. For utenlandske gjester er det stas å få denne oppmerksomheten.

Syklene skal overnatte på låst område. 
Her er det også badebasseng slik at 
eieren kan få av seg støv og skit fra 
dagens kjøretur. Plastunderlag er en 
selvfølge for å hindre olje i bassenget. 
Nei – jeg tenkte ikke på sololje…
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Frilev Sieg
-En aktiv pensionist
Hans hjerte banker for Indian, og han har stadig store planer
for sin fremtid.

Af Villy Poulsen

Han har boet hele sit liv på Salling, 
blot afbrudt af et enkelt års arbejde 
på en pelsfarm ved Kolding, og han 
taler et sprog så vidunderligt, at man 
fornemmer alle former for rigsdansk 
sænket ned til bunden af det dybeste 
sted i Limfjorden.

Frilev Sieg, 85 til september, og 
gennem et meget langt liv, dybt invol-
veret i motorcykler. Selv siger han ofte 
og gerne, at det helst skal være ame-
rikanske Indian, og han har da også 
i sine gemmer i landsbyen Selde på 
næsten nordspidsen af Salling, små 
30 km. nord for Skive. Længere væk 
kan man næsten ikke komme, uden at 
skulle med færgen til f.eks. Fur.

Hans beskedne 1-planshus bærer 
da også i mange henseender præg af 
Indian-interessen, og interessen for 
gamle motorcykler i det hele taget. I 
kælderen gemmer han tre Indian. I et 
beskedent værksted står der en Indian 
Trader, en af de der tre-hjulere med 2 
hjul bag ude, og så ellers en plads til en 
kasse eller et lad. Et køretøj, som rundt 
om i verden er blevet meget brugt af de 
lokale handlende, slagtere, grønthand-
lere og andet godtfolk, og ikke mindre 
af håndværkeren, som på ladet eller i 
kassen kunne have varer og værktøj 
med.

Uldkræmmer
Frilev Sieg taler gerne meget og længe 
om sin Indian, som er fra 1937. Den er 
indregistreret – på gammel sort num-
merplade med T4, og det er noget af 
det eneste i Frilevs liv der har været 
enkelt.

I en lang årrække var han uldkræm-
mer. Kørte til producenterne i Ikast, 
Herning og Hammerum og købte varer 
op. Det skete altid på motorcykel, bl.a. 
en Indian 1200 med sidevogn. Hjemme 
i Salling besøgte han så landmænd og 

andet godtfolk, og afsatte sine uldva-
rer til såvel bonden som hans kone og 
deres karle og piger.

-Det var et dejligt liv,siger Frilev selv. 
I det hele taget udtrykker han stor til-
fredshed med livet som sådan, og kan 
se tilbage på et meget spændende liv, 
som udsprang i Salling i september 
måned 1927.

- Når jeg sådan kom på besøg og spurgte 
om de manglede noget i uldvarer, var svaret 
som regel: ”Det kan da godt være”, og så 
blev der ikke sagt mere siger Frilev. 

Et øjeblik efter kom det så, at jeg da 
lige skulle spise med når de alligevel skulle 
have deres mad. Under spisningen blev der 
spurgt om næsten alt. Jeg kom jo ude fra 
den store verden, og fandt hurtigt ud af, 
at det var mig der havde alle nyhederne. 
Når vi så havde spist, kunne jeg godt sælge 
varer til dem for måske 200 kroner, og det 
var jo ret mange penge dengang, der i årene 
lige efter besættelsen.

Det med at være nyhedsbringer ud 
i de små samfund, havde Frilevs fader 
også. Han var rejsepost, kirketjener 
og hønseavler. At være rejsepost ville 
sige, at han hver dag tog til Skive og 
købte de varer ind folk skulle bruge, 
og måske endnu vigtigere; hentede 
slagteriafregningen fra slagteriet, og 
tog pengene med tilbage til bønderne.

200 kr. i løn
Frilev Sieg startede også sit arbejdsliv 
med at tjene bønder. På en lille køretur 
i omegnen af Selde kan ham berette 
om de første steder, hvor han fik 200 
kr. i løn for et halvt års fæste, plus 
naturligvis kost og logi. Han prøvede 
også en periode som pelsavler, lige til 
regeringen lagde store skatter på både 
eksportskind, og til skind på hjem-
memarkedet. Man kunne den gang få 
helt op til 250 kr. stykket for de bedste 
skind, men skatter og afgifter gjorde 

det til en tvivlsom forretning.
Bedre var det for Frilev, da han i 1953 

åbnede egen motorcykelforretning og 
eget værksted i Aasted i Salling. Her 
fik han forhandling af CZ og JAWA, og 
solgte mere end et halvt hundrede nye 
maskiner – og så alle de brugte han tog 
i bytte. Udover de kendte mærker fra 
Tjekkoslovakiet, naturligvis leveret af 
navnkundige Erik Orth, som var med 
til at starte DVM i 1965, fik Frilev også 
forhandlingen af den danske AULY, 
men det blev kun til tre solgte, for det 
var billigere at købe en ny CZ end en 
ny AULY. Han nåede dog selv at køre 
på sommerferie rundt i Sverige på en 
AULY, men det var for besværligt uden 
kick start og et ordentligt gearskifte 
erindrer han med et vist vemod.

Kunne selv
Frilev fik også en karriere som tromle-
fører, og i nogle år også med oprens-
ning af vandløb, så han har rent pro-
fessionelt været meget langt omkring

- Det var gode år – med fuld fart på 
siger Frilev med et lunt smil og fortsæt-
ter: Der var jo også travlhed på værkstedet, 
hvor jeg arbejdede med alle motorcykler 
på egnen. Og der har da været mange 
sjove oplevelser med det. En dag besøger 
jeg Svend Erik Sørensen i Sorring, og ser 
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han har en Indian skilt ad. Begge plejl-
stænger havde været brækket, og var så 
svejset sammen igen. Jeg kiggede en gang 
ekstra, for det var en af mine gamle cykler, 
som jeg havde et uheld med, og som jeg 
fik min broder til at svejse efter uheldet. 
Min broder støbte også en gang en helt 
ny cylinder til en Husqvarna med JAP-
motor. Cylinderen blev støbt, køleribberne 
stukket ud og boringen foretaget på den 
topventilede 350cc motor. Det fungerede 
fint. En dag ser jeg cyklen være ved at 
blive handlet – vist nok på Egeskov, og det 
var med den hjemmelavede cylinder. Så er 
verden jo egentlig ganske lille, og cyklen 
kom tilbage til Sverige.

Spørger man Frilev om hans egne 
køreoplevelser på motorcykel, snakker 
han meget og længe om sine oplevel-
ser. Om den gang han med sin broder 
kørte op i Nordnorge, og om sine ture 
rundt i Danmark. Han lægger ikke 
skjul på, at han ikke interesserer sig så 
meget for at være med i DVM-løbene, 
men han er ofte med som tilskuer. Han 
har således besøgt alle Egeskovløb 
siden midten af 1970`erne, men uden 
at køre et eneste af dem selv.

Det som interesserer ham er stum-
pemarkederne, og han læsser gerne et 
par sjove kasser i sin Toyota Hi Ace, 
fyldt med reservedele. Tingene skal 
ligge hulter til bulter, og ikke være 
pakket i fine plastposer. Nej, folk vil 
gerne rode selv efter tingene, og blive 
lykkelige over at have fundet en enkelt 
lille ting de kan bruge – midt i alt rodet.

Frilev Sieg kom med i DVM i midten 
af 1970`erne. Han er selv sagt også 
engageret i Indian klubberne, og følger 
via internettet med i hvad der sker på 
denne front verden over.

Moto Guzzi Trikes
På den hårdt pakkede parcelgrund 
hjemme i Selde, gemmer Frilev Sieg 
også et par interessante Moto Guzzi 
Trikes: trehjulere, der som de ameri-
kanske forbilleder har to hjul bag og 
et enkelt i front. De er begge to i god 
stand, og er til salg, hvis nogen er 
interesseret. Grunden til salget er, at 
Frilev er ved at indse, at med alle de 
projekter han stadig har gang i, skal 
han nå at blive 125 – og stadig være i 
fuld vigør, og selv om han er en sej gut, 
gives der som bekendt ikke garantier 
i den retning.

I 2006 mistede han sin kone, som var 
nogle få år yngre end ham selv. –Jeg 
havde nu nok regnet med at det var hende 
der skulle passe mig når jeg blev gammel, 
men det klarer jeg egentlig alene. Heldigvis 
uden at have brug for hjemmehjælp eller 
hjemmesygeplejerske.

Dania
I en årrække ejede Frilev Sieg en af de 
mest berømte danske motorcykler, en 
DANIA med sidevogn, forsynet med 
en sideventilet 680cc JAP twinmotor. 
Den ejes i dag af Palle Høst Andersen, 
Korsør. Historien bag den spændende 
cykel var, at den var fundet for mange 
år siden af ”alkymisten” Helge Vang 
Nielsen i Måløv. Helge var storsamler, 
og havde den stående i delvist adskilt 
stand. Den originale motor fra 1935 var 
forsvundet, men Helge havde fundet 
en næsten tilsvarende, blot nogle år 
ældre. Det var Helges mening at få 
den renoveret og bruge den, men som 
det så ofte går, er intentionerne bedre 
end realiteterne, og han fik intet gjort 
ved den. 

Da Helge så døde, købte den jyske 
samler, Svend Erik Sørensen, Sorring, 
35 tons motorcykler og dele, blandt 

dem så også den gamle DANIA. Den 
var Frilev meget interesseret i, købte 
den, og kørte med i nogle år, før Palle 
Høst Andersen overtog den. Da den er 
et stykke særdeles spændende dansk 
industri, og især MC-historie, er den 
bevaret for eftertiden, som måske den 
eneste overlevende DANIA overho-
vedet.

Mit navn!
Spørger man til hvordan Frilev har 
fået sit navn bryder han ud i grin. Det 
er et navn som huserer i de islandske 
sagaer, og han har en broder der er 
døbt Brynjulf, så der har været store 
norrøne interesser i Sieg-familien. Det 
er i øvrigt en broder der har skrevet 
sig ind i historien for at have skrevet 
omfattende værker om mønter og 
sedler. Bøger, som stadig er at regne 
for bibler i numismatikernes hænder 
og sjæle.

Frilevs fortællerevne- og glæde 
er stor, og han har stadig planer for 
fremtiden, som dog er lidt afhængig 
af helbreddet, som han selv udtrykker 
det. I dagene omkring denne samtale 
var han i gang med at købe ny bil, så 
der er optimisme så det bobler.
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Månedens Veteran

Indian familie
Af Leif Obbekær Hansen

Denne historie startede med et besøg hos tidligere Indian 
forhandler Bruun-Larsen. Når tålmodighed og ihærdighed går hånd 
i hånd, så er der meget der kan lade sig gøre. Det er denne historie 
om en familie, der ønskede at blive Indian ejere et bevis på. 

på Fyn. Per fortalte om en tidligere bil-
assistent, der flere gange havde været 
nede ved ham og spurgt, om ikke han 
i sin egenskab af en efterkommer af 
Indian forhandler havde kendskab til 
nogle gamle Indian motorcykler på 
Fyn. Ofte har køberne holdt en vis kon-
takt til den forhandler, hvor de i sin 
tid har købt deres motorcykler. Det er 
heller ikke så ualmindeligt, at perso-
ner, der i trediverne købte dyre motor-
cykler, beholdt dem i rigtig mange år, 

ja ofte hele livet.
Efter at have gransket sin hukom-

melse fortalte Per, at han til Erik 
Hansen, en tidligere bilassistent, 
havde fortalt om en banearbejder fra 
Røjle, der skulle være i besiddelse af en 
Indian med sidevogn, og han mente, at 
vedkommende havde haft den siden 
en gang i trediverne, men han havde 
ikke hørt fra manden i mange år og 
havde ikke hans adresse.

Nu blev jeg klar over, at jeg med 
sikkerhed kendte den omtalte cykel, 
da jeg igennem Danmarks Veteran 
Motorcykelklub kendte Erik Hansen 
og ofte besøgte ham og hans familie i 
Højby. Jeg lånte også på et tidspunkt 
en bagagebærer fra en 29 Indian, da 
jeg gerne ville have fremstillet en ori-
ginal kopi til min egen cykel af samme 
årgang. Det viste sig, at den af Per 
omtalte cykel fra Røjle tilsyneladende 
er identisk med den cykel i Højby, som 
jeg havde lavet min bagagebærer efter.

Jeg måtte videre med denne histo-
rie, der også for mig pludselig blev 
meget spændende. Erik var desværre 
gået bort, alt for tidligt for 7 år siden, så 
det var mest nærliggende at kontakte 
hans ældste søn Torben Juul Hansen, 
som også kører Indian. Torben har en 
stor andel i, at den gamle Indian hav-
nede i Højby.

Jagten på en, to .... Indianer!
Da Erik kom hjem i familiens skød, 
fortalte han, at nu havde han hørt, at 
der skulle findes en gammel Indian i 
Røjle. Torben besluttede sig for, at han 
i den følgende weekend ville tage en 
tur til Røjle på sin BSA. Hvor svært 
kan det være, det er da bare at tage 
derned og spørge, om der er nogen, 

Erik Hansen der 
til sidst blev ejer 
af Indianeren fra 
1929. Her på 
sin BSA. 

Kaj Nielsen på sin Imdian, som han var ejer 
af  i næste 60 år. Kaj var ansat ved banen.

Under et besøg hos motorcykelfor-
handler Per Bruun-Larsen i november 
2011, faldt snakken på hans forfædre, 
der var de første Indian forhandlere 
på Fyn og samtidig en af landets stør-
ste. Per har en del gamle motorcykler 
fra sin fars og farfars tid stående i en 
garage, men der er ikke nogen Indian 
imellem. Jeg tilbød ham, at han kunne 
låne min, hvis han ville have en Indian 
udstillet, og på den måde kom vi til at 
snakke om gamle Indian motorcykler 

Indian var i perioder uden sidevogn. 
Torben var ude at prøvekøre cyklen, 

da de havde fået lavet magneten for Kaj.
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der kender en ældre mand med en 
gammel Indian. Som tænkt så gjort. 
Den første vidste ikke noget, den næste 
Torben kontaktede var ved at klippe 
hæk, og her var der bid, idet han kunne 
udpege huset, hvor ejeren boede. Dette 
fandt sted i 1983.

Det var flinke mennesker, der bød 
indenfor, da han havde fremlagt sit 
ærinde. Men cyklen var ikke til salg, 
men afvisningen var dog heller ikke 
kategorisk, så et lille håb blev tændt. 
Flere besøg førte dog ikke til nogen 
handel, så Torben besluttede sig i 1986 
til at købe en anden Indian af Ralf 
Tobisen, som i de år omkring 80’erne 
købte og solgte mange motorcykler, 
som ofte var hentet i England. Det 
var de tider, hvor priserne var højere 
i Danmark, end de var i England. Den 
Indian Torben købte af Ralf, var dog 
ikke hentet i England, men havde kørt 
de fleste af sine kilometre på Fyn.

Kontakten til familien i Røjle blev 
videreført af Erik, og der var jævnlige 
besøg og udveksling af julehilsner. Kaj 
Nielsen, ejeren af den gamle Indian, 
havde en Cortina MK 2, som han i 
midten af firserne var så uheldig med, 

så den blev totalskadet. Erik Hansen 
fik skaffet ham en brugt Cortina af 
samme mærke og næsten samme 
årgang, og det kunne jo, om ikke andet 
være befordrende for et senere køb af 
Indianeren.

Kaj Nielsen døde, og der var endnu 
ikke foretaget en handel. Da alt håb 
syntes at være ude, blev de i 1992 kon-
taktet af enken med beskeden om, at 
nu kunne de købe den gamle Indian 
med sidevogn. Hun døde to måneder 
efter, så det var på et hængende hår, at 
cyklen havnede hos Erik Hansen. Fra 
Hansen familien første gang forsøgte 
at købe motorcyklen, og inden det lyk-
kedes Erik Hansen at hjemtage den, 
gik der ni år.

Ud over faderen Erik Hansen og 
sønnen Torben Juul Hansen er der også 
broderen Alex Juul Hansen. Han skulle 
selvfølgelig også have en Indian. Det 
kunne måske være blevet den fra Røjle, 
men hans tålmodighed var heller ikke 
så langstrakt, så der måtte også findes 
en Indian til ham. Erik havde qua sit 
job kendskab til en autoforhandler i 
Søndersø, der havde en Indian stående 
i fyrrummet i kælderen. Der havde 

den henslængt tilværelsen i rigtig 
mange år. Cyklen var derfor i aldeles 
god stand, og den kører i dag i næsten 
original stand. For at få cyklen skulle 
der indgå en Nimbus i handelen. Alex 
måtte derfor ud og finde en Nimbus, 
der var til salg, og så få den godkendt 
af Autoforhandleren, før handelen 
kunne gennemføres.

På den måde blev alle mændene i 
familien udstyret med en Indian. Erik 
nåede aldrig at køre på sin, men jeg 
ved fra mange besøg, at han havde 
stor glæde af at se den stå på bænken i 
værkstedet, og han nød også, når søn-
nerne var kørende på deres cykler.

Da den er kommet hjem i 1992, godt 
brugt, så en renovering var uundgåelig..

Det var Torben Juul Hansen der tog en tur til Røjle i 1983, for at 
opspore den Indianeren. Torben driver et Tømmerfirma i Højby. 
Her er han til Egeskovløb i 2010 og på bagsædet med Frederikke, 
der nok bliver næste generation på Indian.

Alex Juul Hansen blev den næste der fik Indian i familien. 
Her er han sammen med Marcia ved Egeskovløbet 2010. 
Indianeren er på 600 cc mest brugt på Egeskov.
Harley-Davidson 1200 cc tages til de lange ture.

V-2012-2.indd   11 25-03-2012   21:42:19



12   2-2012 

Månedens Portræt

H. P. Jensen, Tange

Den stille eksistens 
på sine egne hjul
Det ligger til familien når HP 
starter sin gamle MC 
og oplever Danmark. 

Af Villy Poulsen

Foto: Claus Ardal, Skagenløbet 2009

Han har en drøm – i den beskedne 
ende af skalaen: En 350cc DKW 

fra midten af 1950`erne. Sådan en 
model, i øvrigt flot skitseret i forrige 
nummer af ”Veteranen”, får hans 
gamle motorcykelhjerte til at slå lidt 
hurtigere end sædvanligt.

H. P. Jensen, Tange. 72 år, og inte-
resseret i motorcykler siden sin pure 
ungdom, og med i DVM fra midten af 
1970`erne. Et kendt og afholdt medlem, 
der som han selv udtrykker det; ikke 
har sat sig de markante og varige spor 
i klubben som sådan. Hans største 
dåd er, at være far til et par børn, som 
betingelsesløst har taget motorcykel-
interessen op – især den, der har med 
de gamle motorcykler at gøre. 

HP er far til Helle, som er gift med 
DVM`s sportsleder Lars Sørensen. 
Yderligere er der sønnen Jesper, som 
også har veteran-generne rullende i 
kroppen. Helle og Jesper har begge 
børn, som også lader til at være inte-
resseret i de gamle motorcykler, så 
kontinuiteten er holdt ved lige et godt 
stykke ud i fremtiden.

H. P. Jensen er født i en landmands-
familie, hvor der ikke på noget tids-
punkt blev talt, eller bare tænkt på 
motorcykler. Det blev en plads som 
købmandslærling i Hammel, med 
efterfølgende job som kommis i et års 
tid. Det har nok været her HP har fået 
handelstalentet plejet, for siden 1968 
har han været sælger. Det var bl.a. et 
års tid, hvor han solgte køleskabe fra 
Atlas i Esbjerg, men ellers siden da som 
selvstændig.

Arbejde og hobby
I de sidste mange år har HP solgt entre-
prenørmateriel, især til danske grus-
grave. Ofte har han købt det brugte 
maskineri når en grusgrav blev lukket, 
og herefter videresolgt det til en anden 
grusgrav. Han er fortsat leveringsdyg-
tig, og selv om finanskrisen fra 2008 
godt kan mærkes, er der heldigvis 
stadig brug for den lune jyde i grus- 
og stenindustrien. Han taler gerne om 

Pause i Aarhus under Skagenløbet 2008. 
H. P. Jensen, sønnesøn Mads Storm 
Jensen og søn Jesper Storm Jensen. 

Foto: Gorm Wæhrens
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det fantastiske i, at have sit arbejde som 
sin hobby. Det gør livet både sjovere 
og lettere.

Det er blevet til 20 Skagenløb, men 
HP lægger ikke skjul på, at det ikke er 
det der rykker allermest længere.

-Det er fortsat en dejlig oplevelse at 
tage tøjet på, starte sin gamle motorcy-
kel, og så ellers køre en tur siger H. P. 
Jensen, men i dag gør jeg det allerhelst 
alene, eller sammen med en enkelt af 
mine gamle venner. Jeg har ikke været 
med i DVM-løb de senere år, og jeg tror 
aldrig mere jeg kommer til det. Men 
vi får jo se.

Skulle lysten vende tilbage, så er der 
fine maskiner i garagen. Det er først og 
fremmest hans mere end velafprøvede 
BSA 1929, en sideventilet slider, som 
bare bliver ved og ved. Den har båret 
ham trofast tusindvis af kilometer. 
Skal det være lidt hurtigere og nem-
mere, står der en ædel Douglas 600 fra 
1931, lige klar til brug i øvrigt sammen 

med en ældre Nimbus med sidevogn. 
En overgang havde HP en halv snes 
motorcykler på nummerplader, men 
det er tyndet lidt ud, bl.a. via gaver til 
børnene.

Fine biler
Der står også fine biler i garagen, bl.a. 
en Ford A med topventilet motor, 
restaureret og i stand som en ny. Et 
andet spændende 4-hjuls køretøj er en 
FIAT 1500 Spider i sportsvognsudgave, 
naturligvis også restaureret og vedli-
geholdt.

Her falder snakken på noget cen-
tralt for HP: Han skruer ikke selv i sine 
køretøjer. Det lader han dem om, som 
har forstand på de ting. Det kan være 
andre DVM-medlemmer, eller simpelt-
hen bare folk som brænder for sagen.

Når man har sat et par timer eller tre 
af til en snak med HP, skal man være 
forberedt på at komme vidt omkring. 
Noget centralt i hans snak, er gamle 

DVM-medlemmer, som i ordets bedste 
betydning var originaler. Han nævner i 
flæng Axel V. Hansen, Morten Quistga-
ard, ”Alkymisten” Helge Vang Nielsen, 
Valuta-Ejner og flere andre, som ikke 
længere er i blandt os.

-Det var dem der var med til at gøre 
interessen til noget ganske særligt fort-
sætter HP. De havde levet med og på de 
gamle motorcykler, og de kunne holde 
dem kørende, med skader som havde 
fået vi andre til helt at give op. Og vel 
at mærke, uden at gøre det til noget 
særligt. De var bare sådan. De kunne 
snakke om gamle dage – egentlig uden 
at det blev særlig nostalgisk. De var der 
og de levede for motorcyklerne.

Dem savner jeg altså ofte. Der er som 
om vi, der er tilbage, bare er blevet mere 
ens og strømlinede, uden at efterlade 
os den aura, der var omkring de andre 
gamle. Men det er vel en helt naturlig 
udvikling.

3 generationer klar til afgang efter pausen i Hobro under Skagenløbet 2008. 
Fra venstre Jesper og Mads Storm Jensen på Indian Scout 1931 og H. P. Jensen på Douglas 1930. Foto: Gorm Wæhrens.
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Gerne alene
Hvad er dine MC-planer i 2012?

-Lidt længere ned ad vejen her, bor 
der en gammel murer. Han er 78, og 
kører Nimbus. De seneste år har vi to 
kørt tre-fire dage rundt i Danmark, og 
det vil vi også gøre til sommer. Vi har 
ikke rigtig besluttet hvor turen går hen, 
men hvis vi på nogen måde kan komme 
af sted, så gør vi det. Det er nok på lidt 
luksusklasse, for vi tager jo et hotel- 
eller kroværelse. Det skal man gøre i 
vores alder. Men ellers holder jeg, som 
tidligere sagt, meget af at køre alene. 
Eller tage konen med i bilen og køre 
ud i naturen, og bare opleve.

Her skal det indskydes, at HP bor 
lige op ad Tange Sø ved Bjerringbro. 
Hans grund går ned til søbredden, og 
så at sige lige midt i den smukkeste 
natur som tænkes kan. Her har han 
boet siden 1963, og han flytter næppe 
nogensinde her fra i levende live.

Bortset fra den der DKW 350, har 
du så ellers nogen drømme om spe-
cielle motorcykler?

-Ja, jeg kunne godt tænke mig en 
Moto Guzzi California, en gedigen 
1000cc maskine. Og så måske også en 

Honda Gold Wing. Sådan en har jeg 
haft, og kunne godt tænke mig at forny 
bekendtskabet.

Men det er jo ikke cykler som passer 
ind i DVM. I øvrigt en klub jeg har stor 
veneration for, selv om det er blevet et 
tilholdssted for gamle mennesker, med 
desværre alt for få nye, unge medlem-

H. P. Jensen lander på Gilhøjgaard 
mål ved Skagenløbet 2009 -efter 

tung regn og nu strålende sol. 
Foto: Gorm Wæhrens

mer. Skal jeg ønske noget for klubben, 
er det at der bliver lukket op, så også 
yngre kan være med. Ellers dør det 
hele, slutter H. P. Jensen.

H. P. Jensen, en februar dag 
2012 - stadig på sin foretrukne 
Douglas i posititur for 
fotografen. 
Foto:  Villy Poulsen.

V-2012-2.indd   14 25-03-2012   21:42:40



      15  2-2012

Bestyrelsen har besluttet at vi i år, som 
vi jo har gjort nogle gange gennem 
tiden, stiller med et A og et B landshold 
til Windmill Rally. I år afholdes det i 
Kaltenkirchen i det nordlige Tyskland.

Et A landshold skal bestå af: 2 
motorcykler fremstillet før 31/12 1914, 
2 motorcykler fremstillet efter 1/1 1915 
og før 31/12 1924, 2 motorcykler frem-
stillet efter 1/1 1924 og før 31/12 1930, 
+ 1 reserve.

Et B landshold skal bestå af: 4 
motorcykler fremstillet før 1/1 1945, + 
max. 2 reserver.

Klubben betaler deltagerens tilmel-
dingsgebyr der er afhængigt af motor-
cyklens alder. 

Alle andre udgifter i forbindelse 
med rallyet (tilmeldingsgebyr for en 
eventuelt passager, transport, brænd-
stof, overnatninger, mad, drikke, fæl-
lestur og lignende) er for egen regning.

Til dette års rally er pladserne på 

holdene disponeret udfra deltagernes 
henvendelser til vores sportsleder, Lars 
Sørensen.

I bestyrelsen ønsker vi fremover at 
Windmill Rally indgår som et årligt 
arrangement i vores kalender.

Vi vil til de kommende års Wind-
mill Rally planlægge deltagelsen mere 
formelt, således at medlemmer i god 
tid skal søge om at komme med på 
et landshold. Løbsleder og den øvrige 
bestyrelse vil så udvælge deltagere 
udfra motorcyklens alder og om med-
lemmet har, eller ikke har, deltaget på 
hold tidligere år.

Vi vil, med andre ord, gerne sikre at 
det er en god mix af gamle motorcyk-
ler og nye deltagere, der repræsenterer 
DVM internationalt.

Nu er det ikke bare sådan at klub-
ben betaler tilmeldingsgebyr for nogle 
medlemmers deltagelse i Windmill 
Rally uden vi andre medlemmer, og 

dermed DVM, skal have noget tilbage:
- Holdene skal repræsenteres af en 

holdkaptain der er kontaktperson til 
løbets ledelse. Holdkaptainen skal 
præsentere DVM og holdets deltagere 
ved en eventuel offentlig præsentation. 
Vi vil ikke stille krav om at det skal 
være på andet udenlandsk sprog end 
engelsk.

- Et af holdene skal levere en artikel 
til ”Veteranen” om løbet, med tilhø-
rende billeder.

- Det andet hold skal levere en artikel 
til ”Veteranen” om en udvalgt motor-
cykel i løbet, med tilhørende billeder.

- Deltagerne skal gøre god reklame 
for DVM’s arrangementer. De kom-
mende års jubilæumsløb skal meget 
gerne have flere deltagere med fra 
udlandet.

- Deltagerne skal under hele løbet 
anvende DVM refleksvest.

På bestyrelsens vegne, Lars Klitgaard

DVM stiller med A og B landshold til det 
30. Internationale Windmill Rally 20/7 2012
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Down the memory lane ....

Da DVM blev stiftet
Af Villy Poulsen

Inspireret af, at der skal skrives en 
jubilæumsbog om DVM i forbin-
delse med klubbens 50 års fød-

selsdag i 2015, gik jeg forleden ned i 
det fjerneste hjørne af kælderen. Her 
gemmer jeg nogle af mine gamle arki-
ver, som der går både år og dag imel-
lem at jeg roder med.

Det jeg søgte var et håndskrevet 
notat fra klubbens stiftende general-
forsamling den 21. august 1965 på 
Borger & Haandværkerforeningen i 
Nyborg. Notatet blev lavet af klubbens 
første sekretær- og senere formand, 
John Arendtsen. Det er på seks tæt 
beskrevne sider, som jeg ikke skal 
trætte læserne unødigt med, blot citere 
lidt fra allerførste side. Det indeholder 
– foruden valg af bestyrelse – nemlig 
seks hovedpunkter for klubbens virke, 
eller ”Program”, som John nu skriver 
om formålet med DVM.

At søge bevaret så mange gamle MC 
aktive som det er muligt.

At gøre veteranløbet Skagen-Køben-
havn til en årlig begivenhed.

At køre et par mindre løb årligt.
At vise og demonstrere vore MC for 

publikum ved større motorløb i 
Danmark og andre steder i Europa.

At søge samarbejde med andre veteran 
MC-klubber i Europa, for deltagelse 
i deres løb.

At udbygge og bevare det pragtfulde 
kammeratskab der blev bevist ved 
det seneste Skagen-København løb.

Seks fine formål, som jo i det store 
og hele er blevet efterlevet på god vis.

I John Arendtsens videre referat står 
der fortsat, at klubbens stifter og første 
formand, Skjold P. fortsatte:

”Jeg vil gerne byde de herrer velkom-
men, og takke for at så mange er mødt 
op, og en særlig velkomst til de herrer fra 
Danmarks Motor Union. Jeg tror det er ret 
enestående, at DMU er med til at starte 
en ny motorklub. Det vidner om, at det 
ikke er en helt almindelig motorklub vi skal 
starte, men en motorcykleklub hvor det er 
maskinerne der er medlemmer, og os andre 
som skal køre dem. For at spare tid har jeg 
valgt mig selv som dirigent, og indkøbt en 
dirigentklokke. Lad mig udtrykke håbet om, 
at vi i denne klub som heltedyrkere udeluk-
kende har de gamle motorcykler”

Inden man gik over til debatten 
foreslog Skjold P., at man udnævnte to 
æresmedlemmer: Fabrikant P. A. Fisker. 
(Han fyldte da 90 nogle få dage før 
generalforsamlingen, og han var ikke 

til stede, red.) samt Hans Skov, en af 
de fineste sidevognskørere landet har 
fostret. Forslaget fik kraftigt bifald. Det 
skal her nævnes, at P. A. Fisker vinkede 
deltagerne i det første nyere Skagenløb, 
kørt i maj 1965, i mål på Grønttorvet i 
København, nu Israels Plads.

Herefter blev der debatteret på livet 
løs, og i alt 33 af de tilstedeværende 
47 mennesker, var en tur omkring 
talerstolen. Det gennemgående tema 
var samarbejdet med DMU og de ca. 
65 klubber rundt om i landet. Det var 
jo af denne flok klubben blev rundet. 
Man kan så, alt efter temperament – 
spekulere lidt over hvor meget vi har 
med DMU at gøre i det daglige – eller 
har haft det i alle fald de seneste 40 år. 

Næppe mange DVM-medlemmer er 
klar over, at DMU udgiver et godt blad 
på månedsbasis, som vi bare ikke har 
glæde af som DVM-medlem. Det blev 
nemlig meget tidligt i klubbens historie 
vedtaget, at man ikke ønskede at betale 
fuldt klubkontingent til DMU.

Til gengæld har vi så på en anden 
måde sat vort fingeraftryk på DMU. 
Tidligere kunne man kun være medlem 
af 1 DMU-klub. Det var af hensyn til 
stemmer på de årlige repræsentant-
skabsmøder i unionen. Men det fik 

Gösta Jensen, København, har kørt hurtigt under træningen til det store international TT-løb den 12. juli i Piestany 
(Czekoslovakiet) og er kommet til at holde i første startrække (startnummer 47) omgivet af fabrikskørerer fra Jawa, CZ og MZ. 
Gösta besatte en flot niendeplads.
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DVM hurtigt lavet om, og i dag kan 
man være medlem af så mange klub-
ber man vil. 

Jeg husker fra mine yngre år, at 
mange af motorsportens tilhængere 
var medlem af én klub – mens konen 
var medlem af en anden. Så fik man 
det dobbelte antal fester og oplevelser, 
og det var ikke så ringe i en tid, hvor 
radioen var det noget af det eneste man 
kunne bruge en vinteraften på.

Med den aktivitet på talerstolen, og 
de mange meninger mange medlem-
mer givetvis har, er savnet i høj grad på 
nutidens generalforsamlinger, hvor det 
største bifald høstes når det meddeles, 
at klubben er vært ved den efterføl-
gende frokost.

En anden ting, som også har forbin-
delse til motorcykelsporten, er DVM`s 
emblem. Det er tegnet af en mand der 
hed Gösta Jensen. Han drev en lille MC-
forretning med værksted på Nørrebro i 
København. Sideløbende importerede 
han de første Laverda motorcykler til 
Danmark. 

Men Gösta Jensen var ikke hvem 
som helst. Han byggede nogle af de 
første MC-kåber, sidetasker m.v. i Dan-
mark. Det var ham der forsynede de 
danske MC-betjente med især side-
tasker, fremstillet af glasfiber. Politiet 
stillede ret store krav, fordi man ofte 

kørte rundt med et tungt radioanlæg 
i den ene sidetaske, og hertil vægte til 
vejning af lastbiler i den anden. Om det 
var fuldt forsvarligt kan man så gøre 
sig nogle tanker om 

Gösta var også en af tidens store TT-
stjerner på baner rundt i Europa. I de 
seneste år af sin karriere, op gennem 
1960’erne, kørte han på Honda, som 
jo blev importeret af Skjold P., så de 
to havde et tæt samarbejde på flere 
fronter. Da Gösta, oven i alle de andre 
talenter, var en dygtig tegner, var det 
ham der fik overdraget at tegne DVM`s 
logo, som det ser ud i dag, så vi er ham 
tak skyldig.

I skrivende stund er det blevet tidligt 
forår. Solsortene har travlt især om mor-

TT-køreren Gösta Jensen fra København, 
der den kommende sæson skal starte 
næsten udelukkende på baner i udlandet.

En af Göstas største fritidsinteresser er tegning, som han får mange vinteraftener 
til at gå med. Den flotte tegning her er af ham selv, men de, som besøgte Skjold 
Petersens stand på Forumudstillingen, lagde sikkert mærke til de store ophængte 
tegninger af bl.a. Jim Redman og Jarquinio Provini. Gösta fremstiller nu også tegninger 
af forskellige danske kørere, der sælges til interesserede.

genen og jeg har fanget de første sten-
bidere i farvandet mellem Lohals og 
Lundeborg. Drømmen går på en rigtig 
god sæson på motorcyklen, min 54. 

Jeg håber vi ses derude. Om ikke til 
andet, så til det klassiske race på Ring 
Djursland til august. Det er simpelt-
hen et must, at se og høre de lidt ældre 
Triumph, Norton, BSA, Ducati, AJS og 
alle de andre i fuld aktion en hel land 
weekend. Er du til mere af den slags, 
køres der masser af klassisk TT-løb på 
baner over hele Europa. Det er godt nok 
blevet dyrt at komme ind, og benzinen 
koster i dag over 13 kroner literen. 

Men husk det gamle vise ord om, 
at der jo ikke er lommer i den sidste 
skjorte. Og ungerne klarer sig såmænd 
nok uden de få håndører mere at arve.
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Søgerbladet
Redigeres af Kurt H. Jensen, veteranekspert

Svaret på sidste blads efter-
lysning i Søgerbladet er:
Velocette KTT MK4, 348 ccm, 
årgang 1934. Denne motor-
cykel havde ligget adskilt i 
næsten 40 år. Den blev fær-
digsamlet og er nu kørende. 
Startede i andet forsøg på 
kickstarteren. Sådan!

Der var 6 der havde svaret.
Da ingen ramte 100 % rigtig 
i konkurrence, har vi valgt 
at trække lod blandt alle 
indsendte. 

Vinderen, der blev: Ole 
Ploug Jantzen (nr. 1429). 

Præmien udlovet 
af undertegnede tilgår 
vinderen.

Mvh  
Svend Kusk

Nordisk veteraN
“Gammel kærlighed ruster ikke”

Gå ind på www.nordiskveteran.dk
og få alle veterankundefordelene

- et Alm. Brand selskab

Midtermolen 7 · 2100 København Ø · Telefon 35 47 77 47 · nordisk@veteranforsikring.dk

•	 Vi	tager	hånd	om	dig	og	dit	veterankøretøj

•	 Nem	og	fleksibel	indtegning

•	 Attraktive	priser	og	dækninger
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Hvad er det?
Det er en 3 trins gearkasse af ukendt fabrikat 
og til ukendt motorcykel.

Bud på muligt svar til veteraneksperten.
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Månedens Veteran

Panther
Foto: Gorm Wæhrens

Vi har brug for din hjælp. Ejeren af denne spændende motorcykel kom forbi en 
dag i januar -  og så tog vi en masse billeder. Om Pantheren kan siges, at den er 
købt på en auktion, har kørt i Danmark. Kender du noget til den? Kender der 
noget til model, årgang etc. Det ser ud som om den er temmelige sammenbragt.

Håber og tror
nogen af jer kan

hjælpe med 
oplysninger. Send 
ind til Veteranen. 
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Løbet afvikles den 9. juni 2012, med 
udgangspunkt fra Hobro. Turen går 
rundt om Mariager Fjord og er på ca. 
130 km, uden grusvej. Der er en times 
frokost pause samt en kort pause om 
eftermiddagen. Løbet er tilrettelagt på 
veje der passer til vores motorcykler og 
med en blanding af orientering og let 
orientering, der køres efter kort. Starten 
forgår fra AMBU pladsen i Hobro som 
ligger lige ved Gattenborg Hobro Cam-
ping, hvor overnatning kan bestilles på 
 98 52 32 88 eller www.hobrocamping.
dk Campingpladsen råder også over 
nogle hytter, som udlejes efter først til 
mølle princippet. 

Tillægsregler: Løbet et er åbnet for 
motorcykler fremstillet før 1940 - ikke-
registrerede motorcykler skal opfylde 
Justitsministeriets cirkulære om prøve-
plade og synsattest skal medbringes til 
maskinkontrollen.

For at vi bliver set skal alle delta-
ger bruge en gul vest. Har man ingen, 
kan veste købes ved maskinkontrol-
len. Godkendt styrthjelm skal bruges 
overalt, også på startstedet. Der køres 

Jyllandsløbet 2012 - 9/6  Jyllandsløbet 2012 - 9/6  

Oplysning om kører/observatør   -   SKRIV TYDELIGT Motorcykel

Medlemsnummer.: MCmærke:

E-mail: Årgang:

Navn: ccm

Adresse:  

Postnummer og by:

Telefon nr.

Observatørs navn:

Betaling

Pris kører 350 kr. 

Pris observatør 350 kr.

Pris ekstra spisebillet 200 kr.

Fradrag spisebillet  150 kr.

I alt indbetalt på check eller vedlagt kvittering for bankoverførsel                                                                      kr.

Underskrift kører

Meddelelser til løbsledelsen

med afdækket speedometer og i 4 klas-
ser, nemlig: 
Klasse 1 motorcykler til og med 1929, 
Klasse 2 motorcykler med observatør 

til og med 1929, 
Klasse 3 motorcykler fra 1930 til og 

med 1939, 
Klasse 4 motorcykler med observatør 

fra 1930 med 1939
Maskinkontrol både fredag aften og 

lørdag morgen, alle skal have været til 
maskinkontrol inden start. Som alle 
andre DVM løb køres dette også for 
sjov, hygge og godt kammeratskab, 
derfor modtages klager, protester, brok 
osv. ikke. 

Tilmeldings- og betalingsfristen udlø-
ber den 14/5. Alle ændringer, som sker 
efter tilmelding skal straks meddeles til 
løbslederen. Denne side kan hentes på 
www.dvm.dk

Rallyplade mm. udleveres ved 
maskinkontrol. Såfremt man ønsker 
at følges med nogen skal tilmelding 
sendes sammen.

Tilmeldingen bekræfter, at man er 
indforstået med vores regler, derfor 

skal løbsreglementet læses igennem 
før tilmeldingsskema udfyldes. Dette 
fi ndes på www.dvm.dk 

Enhver deltager for egen regning 
og risiko, der kan således ikke gøres 
ansvar gældende overfor løbsledelse, 
DVM eller sponsorer. Ej heller kan en 
deltager rejse krav for skade, han eller 
hun måtte forvolde på sig selv eller 
andre.

Betaling med check, der kan hæves 
straks eller kvittering for bank over-
førsel vedlægges nedenstående til-
meldings kupon og skal fremsendes 
samtidig pr. brev til:
Fam. Søndergaard, 
Lindumvej 23, Hvornum 9500 Hobro. 
 40 45 97 76 - Jette - efter kl. 16
 22 80 02 86 - Karl
jetteogkarl@mail.dk
Konto: Sparekassen Hobro 
Reg.nr. 9303 konto 0002227444, 
husk medlemsnummer.

Søndagstur : Der køres en fælles tur 
søndag med start fra AMBU pladsen 
kl.1000 og afsluttes samme sted.
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Tillægsregler: Løbet afvikles den 7/7 
2012 med udgangs punkt fra Nydams-
vej 1 i Udby, syd for Randers fjord. Det 
er motorcykleklubben ViKà Sajt der 
står for løbet. 

Turen byder på en god køretur på 
vejene syd for fjorden med afvekslende 
landskab. Turen er på ca 90 km og der 
er 200m god grusvej. Der er indlagt 
1 times pause. Der køres efter inter-
nationale tegn og løbet er åbnet for 
motorcyklet fremstillet før 1928 samt 
remtrækker fremstillet før 1940, ikke-
registrerede motorcykler skal opfylde 
Justitsministeriets cirkulære om prø-
veplade og synsattest skal medbringes 
til maskinkontrollen.

For at vi bliver set skal alle delta-
ger bruge en gul vest. Har man ingen 
kan veste købes ved maskinkontrollen. 
Godkendt styrthjelm skal bruges. 

Maskinkontrol er fredag og lørdag, 
alle skal have været til maskinkontrol 
inden start. Som alle andre DVM løb 
køres dette også for sjov og godt kam-
meratskab, derfor modtages klager, 
protester, brok osv. ikke. 

Fladtankerløbet 2012 - 7/7  Fladtankerløbet 2012 - 7/7  
Overnatnings muligheder: Der vil 
blive mulighed for at camperer lige 
ved siden af startstedet, idet det bliver 
etableret campingplads med toilet og 
bademulighed. Det koster ikke noget 
at bo på campingpladsen, men et 
beskeden beløb for at tage bad. Cam-
pingpladsen er åben torsdag den 5/7  
- søndag den 8/7. Der er mulighed 
for at få motorcyklerne ind om natten. 
Fredag aften bliver der tændt op i den 
fælles gril og klublokalet er åben til 
hyggeligt samvær.

Andre overnatningsmuligheder 
fi ndes her: Bollegård, værelser,  86 48 
80 78, afstand fra start er 7 km. Benny 
Nilars, værelser,  86 37 77 64, afstand 
fra start er 1 km. Fjordcenteret, værel-
ser,  86 48 96 85, afstand fra start er 7 
km. Ørsted Kro, værelser,  86 48 00 
61, afstand fra start er 9 km. Allingåbro 
Hotel, værelser,  86 48 10 07, afstand 
fra start er 14 km.

Tilmeldings- og betalingsfristen 
udløber den 11/6 2012. Alle ændringer, 
som sker efter tilmelding skal straks 
meddeles til løbslederen. Denne side 

kan hentes på www.dvm.dk.  
Rallyplade og slutinstruktion udle-

veres ved maskinkontrol hvor betalin-
gen også foregår, venligst medbring 
aftalt penge. Såfremt man ønsker at 
følges med nogen skal tilmelding 
sendes sammen. Tilmeldingen bekræf-
ter, at man er indforstået med vores 
regler, derfor skal løbsreglementet 
læses igennem før tilmeldingsskema 
udfyldes. Dette fi ndes på www.dvm.dk.  

Enhver deltager for egen regning 
og risiko, der kan således ikke gøres 
ansvar gældende overfor løbsledelse, 
DVM eller sponsorer. Ej heller kan en 
deltager rejse krav for skade, han eller 
hun måtte forvolde på sig selv eller 
andre.

Tilmelding til: Lars Sørensen, Sten-
toften 32, 9550 Mariager,  98 54 10 30 
lars.soerensen@dvm.dk

I øvrigt: Aftenfesten bliver afholdt i 
Udby forsamlingshus, ca. 200 m fra 
startsted/campingplads. Drikkevarer 
købes til maden. Vi har lagt op til en 
hyggelig og fornøjelig weekend. 

Hilsen ViKa`Sajt

Oplysning om kører/observatør   -   SKRIV TYDELIGT Tak Motorcykel

Medlemsnummer.: MCmærke

E-mail: Årgang:

Navn: ccm:

Adresse: Ønsker du at benytte campingplads, udfyld 
nedenstående::

Postnummer og by: Antal personer

Telefon nr.: Campingvogn

Observatørs navn: Telt

Betaling

Pris kører 180 kr. 

Pris observatør 180 kr.

Pris ekstra spisebillet 120 kr.

Fradrag spisebillet 100 kr.

I alt at betale ved maskinkontrol                                                                      kr.

Underskrift kører

Meddelelser til løbsledelsen
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Egeskovløbet 11. august 2012

Af Eigil Sørensen

Sæson for DVM-løbene står for døren, 
og vi håber naturligvis, at I også i år 
vil tage Egeskovløbet med i jeres over-
vejelser.

2011 går over i historien, som året 
med de mange forhindringer vejrmæs-
sigt og deltagermæssigt (Annus hor-
ribilis).

Der er siden både sagt og skrevet om 
det, men vi i ledelsen vil nu se fremad 
og fi nde løsninger, som tilgodeser alle 
parter. Vejret kan vi kun håbe på, bliver 
bedre – det kan næsten ikke andet.

Vi vil fortsat tilgodese de gamle 
motorcykler fra før 1921 og vi glæder 
os til igen at byde tøjerindehaverne 
Christian og Edith Schmidt velkom-
men som første startende i løbet.

Egeskov fastholder adgangsbetingel-
serne, men det skal ikke forhindre os 
i at tilgodese DVM- medlemmer, der 

EGESKOVLØBET
14. august 2010

ønske at komme i kontakt med del-
tagere på løbsdagen, selv om de ikke 
befi nder sig i Egeskovs parkområde.

Normalt offentliggør vi ikke noget om 
løbsruten, men i år gør vi en forskel 
ved at opgive pausepladsen, så alle, 
der ønsker det, kan være sammen med 
løbsdeltagerne på løbsdagen. Så bliver 
det måske endnu bedre, idet man her 
kan samtale om oplevelserne under 
vejs i løbet.

Årets pauseplads bliver området 
foran Egeskovs hovedindgang.

Her er der god plads, mulighed for 
toiletbesøg og at tage et hvil og en snak.

Traditionen tro bydes der på mad 
og drikke på pausepladsen og en tår 
til tørsten ved hjemkomsten.

Billede fra Fredericia ca. 1926-27. Dette billede med forretningen er Henning Pedersen, far og mor med Henning i midten.
Henning Pedersen var medlem af DVM fra ca. 1968-69 til sin død. Hennings søn, Lars Pedersen, medlem 1353, arvede Hennings 
BMW med sidevogn årg. 1928 og har kørt mange løb specielt Egeskov på denne. Fra Bent Lemmings samling.
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KlubnytKlubnyt

Klubeffekter 2012
 

knaphulsemblem   45 kr.

skærm-plakette   40 kr.

stofmærke, lille 30 kr.

stofmærke, 

stort  40 kr.

klistermærke 5 cm    

 10 kr.

  klistermærke             

  8 cm    20 kr.

Kontakt evt. Ole Jensen.

Refl eks kørevest               100 kr
Fås i to størrelser: XL og XXL.
Kontakt Kurt Jensen.

Nye medlemmer
DVM ønsker de nye medlemmer hjerteligt velkommen til nye medlemmer og 
håber I får rigtig mange gode stunder med jeres interesse og i klubben.

Thomas Jensen  (Medl. nr. 2226)
Solvænget 2, 2. tv.
2100 København Ø
 23 24 36 30
dehlijensen@gmail.com
Indian Scout 1930

Lasse Horskjær  (Medl. nr. 2227)
 69 13 12 10.
lassehorskjær@webspeed.dk
Moto Guzzi ?
Rumi Supersport 125 cm3  1953
Rumi Corsa ”Earles” Grand Prix - 125  
Gruppe III Racer  1955
Motobi ”Spring Lasting” Competizione 
250 cm3 1956
Royal Enfi eld 500 cm3 Competition 1953.

Ole Østerballe Nielsen  (Medl. nr. 2228)
Marielundsvej 10
8660 Skanderborg
 20 58 54 55 
oniel@mail.dk
BMW R 26  250 cm3 1956
Yamaha SR 500 1978

Michael Christensen  (Medl. nr. 2229)
Svennerupvej 12
4683 Rønnede
 20 89 70 55
NSU Lux 200 cm3 2-takt 1954
Maico M200, 2-takt 1954
DKW Rt 250/2, 2-takt 1955
 
Kaj Tønder  (Medl. nr. 2230)
Midtkobbel 13
6440 Augustenborg
tonder@bbsyd.dk
Velocette LE 200, 1962
Har tidligere været medlem.

Helge Lieberg  (Medl. nr. 2231)
Landballe 4 B, Nybøl
6400 Sønderborg
 74 46 61 77
helgelieberg@gmail.com
En del Moto Guzzier.

Poul Hinrichs   (Medl. nr. 2236)
Hoptrup Hovedgade 40
6100 Haderslev
 51 94 50 59
pmravnskjaer@gmail.com 
BSA, Ariel, Norton, Triumph, Nimbus, 
DKW, NV, Victoria, Matchless, 1949-76

Nicolai Schøler  (Medl. nr. 2237)
Boyesgade 13, 1. th.
1622 København V
 23 80 47 56
nschoeler@gmail.com
Harley Davidson WLC 1943.

Henning Andersen  (Medl. nr. 2238)
Ty Hastrupvej 13
4690 Haslev
 23 66 82 56, fastnet 56 32 61 41.
lateshovel@gmail.com 

Poul Bech  (Medl. nr. 2239)
Klostervej 37
6900 Skjern
 30 12 79 95 (mob) / 97 35 29 65
gepo@maildk
Honda 750 CB. 1975.
 
Erik Madsen  (Medl. nr. 2240)
Charlotteager 152, 1. tv.
2640 Hedehusene
 60 40 83 93 (mob)/   46 56 23 19
erim.madsen@live.dk
Velocette MMS 1955

Christian Willer  (Medl. nr. 2241)
Gutenbergstrasse 82
24118 Kiel, Tyskland
 +49 15 11 66 27 002 (mobil)
 +49 43 15 63 373.
 c.willer@antonwiller.de
BSA Gold Star 1939.
Royal Enfi eld Mod. 182, 1928
AJS K8 1928.

MINDEORD

Birger Marcher

Birger Marcher fra Nejlinge i 
Nordsjælland er pludselig sovet ind.
Birger har hele livet været aktiv i bil 
og MC veteran kredse.
Indian fra 1920 til 1930 var hans 
speciale. Mange har fået hjælp og 
vejledning hos Birger.
Hans hjælpsomhed kendte ingen 
grænser. Et venskab med Birger vil 
aldrig blive glemt.
Ved bisættelsen var der stor 
deltagelse fra familie og venner.

Æret være hans minde.
 
Steen Pedersen, Allerød
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Løbs - og AktivetskalenderLøbs - og Aktivetskalender
17/4 Horsepowerrun, Holland
Kontakt Stephanie van Kessel  
secr@horsepowerrun.nl 
www.horsepowerrun.nl

21/4 Veterama MC, Ludwigshafen
Tyskland, www.veterama.de

22/4 Søndag kl. 1000 Assens og omegn
Se Fyn i ”Landet Rundt”.

28/4, lørdag, Åbningsløb Sydjylland
Møde, start og slut sted: Veteranhotelet. 
Nordkrogen 5, 7300 Jelling.

Morgenkaffe med rundstykker fra 
kl. 900, slutinstruktion kl. 1015. Senere 
frokost med en øl eller vand, og efter-
middagskaffe. 

Deltagere MC fra før 1940. Der køres 
i to klasser med og uden observertør. 
Speedometer skal afdækkes. Løbet 
køres som orienteringsløb efter DVM`s 
regler. Startgebyr 150 kr/person. Køre-
kort forevises ved betaling.

Løbets længde ca. 70. km. Der må 
påregnes bakker, og ca. 2 km grusvej. 
Der SKAL bruges gule veste, af hensyn 
til egen sikkerhed. 

Ved tilmelding oplyses navn, med-
lems nummer, MC mærke og årgang til 
Carsten Gade senest den 18/4 på  29 
64 66 45 eller cgade@profi bermail.dk

29/4 Swapmeet, Andelslandsbyen 
Nyvang, Holbæk
www.damptromleklubben.dk

5-6/5 Rundt om Fyn
Se Fyn i ”Landet Rundt”.

12/5 kl. 900 Skovboløbet, Gørslev, 
Motorcykler produceret før 1961 kan 
deltage på en 100 km. rute. 

Det inkluderer stort morgenbord, 
drikkevarer, rutekort og rallyplade der 
udleveres ved start på Giesegårdvej 
107, Gørslev. 

Startgebyr kr. 50/person indbe-
tales på Bankreg.nr. 3306 Kontonr. 
3306784366. Bindende tilmelding 
senest den 1/5, gerne før på  56 87 
94 20, goerslev-auto@mail.tele.dk

Husk evt. madpakke. 
Vel mødt på det 9. Skovboløb.

12/5 kl. 1200  Forårstræf hos ViKaSajt
Forårstræf hos ViKaSajt som sædvanlig. 
Kontakt Ellen og Ove Rasmussen.

17-19/5 SKAGENLØB, 
København-Skagen. Se yderligere i for-
rige nummer. Kontakt Lars Sørensen  

98 54 10 30. 
Lars.soerensen@dvm.dk www.dvm.dk

20/5 Stumpemarked Køng Museum
Kl. 9-16 Gl. Øbjerggaard, Bygaden 27, 
Køng, 4750 Lundby. 

Træf for fl otte gamle veteranbiler, 
mc’er og knallerter. Yderligere oplys-
ninger ved henvendelse til Hans Jensen 
 55 72 37 38 eller 20 41 69 25.

26/5 Skanderborgløbet.
Se ”Landet Rundt” under Aarhus.

26/5 Oldtimerløbet, Gråsten
www.oldtimerloebet.dk

26/5 1300 Åbenthus hos Ove Rasmussen
I anledningen af Oves 70 års fødsels-
dag. Gris på grillen! 

26-29/5 Trondhjemsridtet, Norge
Start og mål i Oslo. Følg med på 
NVMC`s hjemmesider, og når det er 
klart, også på Trondhjemsridtets egen 
hjemmeside. rolf@trondhjemsridtet.com 
eller Rolf Barry-Berg  +47 913 61 616. 

2/6 Stumpe- bil og motorcykelmarked. 
Jysk Automobilmuseum, Gjern.
Kontakt  21 37 25 82.  
www.jyskautomobilmuseum.dk

3/6 Korsørløbet, Korsør
Kontakt  61 78 71 52. 
kasserer@vmvmc.dk - www.vmvmc.dk

9/6 JYLLANDSLØB - Hobro
Jette og Karl Søndergaard med tilhø-
rende børn. Med udgangspunkt fra 
Hobro. 

Se beskrivelse og tilmelding andet 
sted i bladet. Kontakt Lars Sørensen 
 98 54 10 30 Lars.soerensen@dvm.dk 
www.dvm.dk

9/6 11-13 Englændertræf på Torvet, Herning
Fra kl. 1030 serveres kaffe og rundstyk-
ker for deltagerne. Efter træffet kører 
vi samlet ud til klubben, hvor grillen 
er tændt. Tilkørsel til Torvet skal ske ad 
Mindegade. Se: www.gb-club.dk

17/6 Søndag kl. 1000  Sanderumgaards 
Romantiske Have
Se Fyn i ”Landet Rundt”.

23/6 Madpakketur
Madpakketur v/ Erling Hede, Tønder. 
Erling er ved at planlægge en interes-
sant tur. Nærmere herom senere.

30/6 9-17 Dæk og vinger, Skive Lufthavn
Vi har sammen med Skive Flyveklub og 
Skive Lufthavn, stablet et endags træf 
på benene, hvor vil vil samle veteran-
lastbiler, veteranbiler,veteranknallerter, 
veteranmotorcykler, fl y og amerikan-
ske biler. 

Vi ser frem til at se jer, og imens kan 
i følge med i hvad der sker på hjemme-
siden www.daekogvinger.dk.

30/6 8-16 Vildsund Stumpemarked
Der afholdes igen marked i Vildsund. 
Stadeplads kr. 100 der betales ved 
ankomst. Evt. Kontakt Ruth Jakobsen 
 97 93 16 29.

7/7 Bornholm Rundt, Bornholm
www.bornholmsmotorveteraner.dk

7/7 Fladtankerløbet
”Vi ka sajt” - Ellen og Ove Rasmussen 
med lokal hjælp fra Udby, og udgangs-
punkt i Udby.  Se beskrivelse og tilmel-
ding andet sted i bladet. Kontakt Lars 
Sørensen  98 54 10 30. Lars.soeren-
sen@dvm.dk www.dvm.dk
 
20/7 Windmill, Kaltenkirchen, Tyskland
www.veteranenfahrt-norddeutschland.de
www.windmillrally.eu

22/7 Madpakketur Odense
Arrangører Leif & Dagny Obbekær 
med start fra Ahornvej 19, Dyrup v/
Odense. Mere om turen vil blive bragt 
i VETERANEN nr. 3 2012.
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4/8 Oldtimertureni Odder
Se Landet Rundt under Aarhus.

11-12/8 Egeskovløbet 
Løbsleder Eigil Sørensen med fl ere.

25/8 Alsløbet
Meget mere oplyses senere.

25-26/8 Skåne Rundt 2012
Motorcykelhistoriska Klubben Syd kör 
som vanligt Skåne Rundt 2012, denna 
gången helgen den 25 och 26 augusti. 

Vi fi rar 100 år sedan Skåne Rundt 
kördes första gången 1912. Start och 
mål är vid Örenäs mellan Landskrona 
och Helsingborg, som vanligt. 

Vi försöker begränsa deltagarantalet 
till 175. Motorcykeln måste vara tillver-
kad före 1946. Regler och anmälnings-
blankett på hemsidan www.mchksyd.
com.  Frågor besvaras av mig på tele-
fon  0431 455 555. Mats Munklinde, 
Rallyledare.

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

RUNA VETERAN

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

Nogle er mere 
privilegerede

Årlig pris for ansvar og kasko

Veteranbil fra 468 kr.
Veteran MC fra 498 kr.
Klassisk bil fra 1.253 kr.
Klassisk MC fra 1.283 kr.

Indeks 2011

Vi tilbyder

> Konkurrencedygtige priser

> Gode dækninger 

> Samme pris for samme risiko

> Ret til at tegne Runas attraktive 
   privatforsikringer

www.runa.dk

Tlf. 33 32 22 00

1/9 kl. 1000-1600 Veteranlastbiltræf 
Jysk Automobilmuseum, Gjern. 
Kontakt  21 37 25 82.  
www.jyskautomobilmuseum.dk

8-9/9 LØVFALDSLØB 
Løbsleder: Skjold Pagh og Sara Pagh 
Kofod.Se kommende VETERANEN.

16/9 10-16 Museumsløbet Ballerup
Museumsløbet ændrer lidt karakter 
i år, da de deltagende museer gerne 
vil sætte fokus på 1950’erne, hvor 
den store udbygning af forstæderne 
omkring København tog fart. Derfor 
inviteres køretøjer fra 1940-1960 til at 
deltage i løbet i år, gerne hverdagens 
transportmidler, der kendetegnede 
denne periode. 

Tilmelding for køretøjer fra 1940-
1960 - tilmelding fra 1/8 2012, sidste 
frist 26/8 til Hans H. Hansen: hansh@
hansen.mail.dk. Begrænset deltager-
antal. 

6/10 Natløb, Knejsted
Kontakt Lars Sørensen  98 54 10 30. 

13-14/10 Veterama, Manheim, Tyskland
www.veterama.de

13-14/10 Bustur til Veterama, Mannheim
Som noget nyt vil vi tage afsted, så vi 
også har fredag med i Mannheim, dvs. 
to overnatninger. Kører hjem søndag.
Kontakt Arne Kristensen  97 32 09 92.

20/10 Bilmesse & Brugtmarked, Fredericia, 
 40 27 64 64  www.bilmesse-brugt-
marked.dk/bilmesse-brugtmarked

27/10 Herning Stumpemarked, Herning
Kontakt Svend Aage Mortensen  97 
15 16 03.  
www.stumpemarked-herning.dk

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

Løbs - og AktivetskalenderLøbs - og Aktivetskalender
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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.

Møde onsdag den 1/2
Kaj P. bød velkommen til de 50 og til 
Jens Hald og Poul Erik Sørensen der 
havde udarbejdet fortællingen: Volk 
Mølle 1937 – 1968.

For de som kender området og bane-
arealet, var det som at få gåsehud, da 
Jens begyndte at fortælle om områdets 
historie. Området ligger lige i udkanten 
af Assentoft og publikumspladserne 
såmænd kun et stenkast fra Assentoft 
kirke, støjende aktiviteter på banen var 
som altid aftalt med præsten!

Poul Erik Sørensen kunne mindes 
hvordan han på cykel havde været med 
sin far til løb på banen, som har lagt 
jord til bakkeløb, motocross, hastig-
hedstrial og bedømt trial. På et tids-
punkt var klubben langt fremme med 
og at oprette asfaltbane.

Mange motorsportsinteresserede 
har tilbragt massevis af timer på denne 

Landetrundt

brovtne og uindpakkede talemåder.
Tage startede med at fortælle om sin 

interesse for fart og spænding helt fra 
barns ben. Han fortalte malerisk om 
forløbet lige fra Tyrekalveløb til cykler 
og knallerter. Så kom han i lære som 
flymekaniker og legede med Triumph 
Tiger cup 200 ccm , Tiger 110 og nåede 
også at køre jordbaneløb i Løvel på Jap, 
inden det så endte med folkerace i Saab 
96 og Audi 100.

Ved fokeracet blev han så (måske 
pga sit frie sprog) testet og fundet tung 
nok til at beklæde den sagkyndige post 
i djævleracet. Zulu djævlerace er  fra 
producentens side lagt op i vist vold-
som sprognivau, som ikke klinger 
lige godt i alles ører. Og Tage kunne 
fortælle mange sjove episoder med og 
om alle de kendte. Vi vil blot nævne et 
par stykker, som han fremhævede som 
gæve piger og gutter. Bokseren Anette 
Christensen som stille og rolig og rar 
og så god til at køre bil. Det samme 
om Lisbeth Østergård som Tage altid 
tiltalte Andersine pga en tatovering på 
armen. Endelig Alexander Villaume for 
hans gode humør og gå på mod.

Tage fik 2 flasker vin for aftenen, og 
derudover siger vi Tage tak for hans 
sprudlende  indlevelse og lyst til at 
fortælleom det.

Kurt Solskov

Indbydelse
26/5 1300 Åbenthus hos Ove Rasmussen
i anledningen af hans 70 års fødselsdag. 
Gris på grillen! 

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.

vidunderlige plet omkring Volk Mølle 
Kro. Det kunne være anlæggelse og 
vedligeholdelse af anlæg, eller træ-
ning på banen sammen med hyggelig 
samvær, for der var var næsten altid 
nogen med den fælles interesse, motor-
sport.

Første løb - et bakkeløb - blev kørt 
den 23/7 1937. Når vi ser på person-
kredsen af aktive Randersfolk, så er 
det ikke tilfældigt at også DVM havde 
stærke bånd i stiftere fra Randers.

Især to store løb skal nævnes. Moto-
cross des Nations 1955 med 40.000 tilsku-
ere, hvor banen har udvidet til 2500 m.

I 1956 afviklede klubben 3 dages 
parløb som også var en stor publikum- 
og sportlig succes.

Jens havde opbygget sit indlæg over 
200 skærmbilleder, hvoraf vi gengiver 
et enkelt med nedenstående foto.

Kurt Solskov

Nordjyske klubmøde 7/3 Rebild
Formand Kaj P. bød velkommen  til ca 
45 fremmødte. Lars Sørensen havde 
medbragt plakater til  Skagen løbet. 
Programmerne vil være klart til  Stum-
pemarkedet i marts i Herning. Lars har 
fået henvendelse fra Mosten Englæn-
dertræf, der 2/6 byder os  velkommen 
til at møde op og vise vores veteran-mc. 
Ingen krav om at det er en englænder. 
Vi får gratis adgang. Lyst til at deltage? 
Send en mail til  Lars.

Herefter bød Kaj P velkommen 
Bowler Tage, alias Tage Hansen, kendt 
fra speakertårnet i Zulu Djævleræs, 
hvorfra mange vil kende ham for hans 

Jens Hald på fløjen (90) og Volk Mølle Kro i baggrunden.

”Bowler Tage” fra 
Zulu Djævleræs
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Aarhus
Klubmøder afholdes hver lørdag fra kl. 
930-1130 i Rønnebo, Nordentoftsvej 7, 
8220 Brabrand. Der laves kaffe med evt. 
brød til. Drikkevarer kan købes. 

Kommende arrangementer:

26/5 Skanderborgløbet.
Det er 16.gang, at løbet bliver afholdt. 
Der er to klasser: Før 1940 er veteran-
klasse, og fra 1940 er klassikere. Vi 
er som sædvanlig nogle her fra, der 
møder frem.

Tilmelding til Skanderborgløbet 
på  86 52 29 81 eller info@skander-
borglobet.dk  senest 9/5. Se www.skan-
derborglobet.dk.  

4/8 Oldtimerturen i Odder. 
Løbet er i forbindelse med byfesten. 
Arr: ”Veteranlauget af 2005”. Tilmel-
ding fra den 22.maj. Hurtig tilmelding 
tilrådes. Løbet er for både biler og mc. 
Kontaktperson Bent Thomsen  86 54 
18 11, eller læs: www. veteranlauget.
balshave.dk 

Jørgen Møller (945)

Sydjylland
Møderne afholdes som regel den 1. lørdag 
i måneden, hhv. efter afdelingens aktivitets-
kalender på Seggelund Cafeteria, Segge-
lund Hovedvej 55, 6070 Christiansfeld, 
(Hovedvej 10)  74 56 13 66.

Fra medlemsmødet den 4/2
Denne gang var der mødt 30 medlem-
mer + to måske nye medlemmer op 
til vores møde. Det pæne fremmøde 
skyldes nok delvis, at vi havde været 
så heldige at overtale Karl Erik Brejn-
bjerg til at komme og fortælle om, samt 
vise billeder fra sin Amerikatur sidste 
år. Under hele foredraget, så vi flotte 
fotos fra turen og Michael Hintz havde 
sørget for udstyr. 

Karl Erik begyndte med at fortælle 
om de deltagere som udgjorde holdet 
på 18 MC kørere, der havde tilmeldt sig 
turen. 25/8 2011 fløj de fra Danmark 
til Phoenix i Arizona Amerika, for at 
opleve det, som en del MC entusiaster 
vel har som en stille drøm, nemlig at 
opleve lidt af Amerika medens man 
styrer en stor Harley. 

Dagen efter fik de udleveret 10 
Harley Davidson cykler, som de skulle 
køre på. Karl Erik fik en Harley-David-

son Road King 103 kubiktommer (ca. 1687 
cm3) m. 6 gear årgang 2011. Dette efter 
han havde besøgt en butik med Harley 
beklædning til det halve af DK priser. 
Temperaturen i Phoenix var 48 gr. C 
og det var meget for en halvbleg dan-
sker, så der blev drukket store mæng-
der vand for at modvirke dehydrering. 
Det kan nævnes, at der i gennemsnit 
på turen blev drukket 10 - 12 liter vand 
pr. person pr. dag, uden ekstra tisse-
pauser!! 

Næste dag startede turen fra Pho-
enix over Wickenburg – Parker – Lake 
Havasu City. Her så man London 
Bridge, som en amerikaner havde købt i 
England og genopført i Arizonas ørken, 
pris 2,4 mio. dollars, det er da vist kun 
i Amerika sådan noget sker. 

Efter overnatningen, kørte de ind 
på den historiske Rute 66 i Arizona og 
det var stadigvæk meget varmt ca. 40 
gr. C om dagen men koldt om natten. 
De besøgte Oatman, en gl. velbevaret 
guldgraverby (mest for turister). De 
forlod Arizona, kom ind i Nevada og 
sluttede dagen i Las Vegas.  

Hele næste dag gik med at se på 
byen Las Vegas med verdens længste 
overdækkede gågade, byen har i øvrigt 
meget mere end spillebuler at byde på.

Efter overnatning i Las Vegas, videre 
til Hoover Dam, en af verdens største 
vanddrevne strømkilder. Ud af Nevada 
og ind i Arizona igen, derefter til Grand 
Canyon, via Kingsman og Rute 66 byen 
Seligman til Williams.

Næste dag startede med en ½ times 
helt fantastisk helikoptertur ud over 
Grand Canyon, en oplevelse man ikke 
må gå glip af. Herefter kørte de langs 
Grand Canyon og stoppede flere gange 
for at nyde udsigten, nogle steder er 
der 1,6 km ned til bunden af dalen. 
Grand Canyon strækker sig over ca. 
800 km. Området er reservat for flere 

indianerstammer. Herefter kørte de ud 
af Arizona og ind i Utah for at slutte 
dagen i Kanab.

1/9 videre til to af USA’s flotteste 
nationalparker Zion og Bryce Canyon. 
Overnatning i Capitol Reef National-
park - meget koldt om aftenen.

Næste dag kørte de gennem tre flotte 
naturparker med hvert sit særpræg. 
Efter frokost fortsatte turen gennem 
Monument Valley, området er kendt 
for optagelse af adskillige Western film. 
Forlader nu Utah og overnatter i Kay-
enta i Arizona.

Efter Kayenta, kørte de gennem store 
indianerområder, Tuba City – Flagstaff 
(en Rute 66 by) og stoppede i Sedona 
som var dagens mål.

Sedona er en flot by, kendt for mange 
herboende kunstnere. Brugte noget 
dagen til at køre en lille tur på den 
historiske Rute 89 gennem byen Jerome, 
en skæg køretur med mange sving, 
turen er meget brugt af amerikanske 
bikere som udflugtsmål. 

Sidste køredag startede fra Sedona 
mod Phoenix. Undervejs besøgte de 
Montuzuma Castle, gammel indianer-
bebyggelse, der er bygget ind i bjerg-
siden. Kørte derefter gennem Tonto 
National Forrest, berømt for sine sær-
lige kaktusser.

6/9 var det hjemrejsedag og de 
måtte sige farvel til ”deres” Harley 
som i øvrigt ingen havde haft proble-
mer med, også selvom de fleste var 
fabriksnye. Karl Erik kan indimellem 
savne ”sin”.

Lidt tal: Kørt totalt 2023 Miles 
(ca.3300 km.) 25.000 kr. for turen og 
ca. 5.000 kr. i lommepenge.

Karl Erik fik velment tak for sit illu-
strerede foredrag og at dømme på den 
efterfølgende snak, var der stor tilfreds-
hed med arrangementet.

Lars Mylius Hjelm

Karl Erik Brejnbjerg på Harley-Davidson Road King
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Sidste vintermøde den 3/3
Christian bød velkommen til de 25 
fremmødte medlemmer.

På mødeprogrammet denne gang 
var Svend Erik Holm og hans Mathless 
Silver Hawk årg. 1930, der har en to cyl 
400 cc 18 gr. V motor. En sjælden og 
spændende cykel som blev udviklet i 
1929 og kun fremstillet i 3 år. 

Svend Erik fortalte hvordan han i 
1977 kom i forbindelse med en mand i 
Rødekro, der havde en gammel motor-
cykel uden papirer stående. Vraget stod 
i et udhus med regn gennem taget - 
resten lå i papkasser. Ved nærmere 
eftersyn viste det sig, at det meste af 
den var en Matchless Silver Hawk.

Svend Erik havde billeder af sådan 
en, så han vidste hvordan den skulle 
se ud. Tanken var nyere og gearkassen 
var til BSA osv. Af mangler nævnte han 
udstødningssystem, olietank, forkæ-
dekasse, lygte, styr, instrumentbord, 
værktøjskasser og flere andre ting. 

Jagten på at finde de rigtige dele, 
førte ham til England, hvor han bl.a. 
fandt tanken og gearkassen. Andre 
mangler eller ødelagte dele er nyla-
vet bl.a. ved hjælp af gode venner og 
bekendte. 

Da motoren blev skilt ad, viste det 
sig, at den også var meget dårlig. Det 
har været et meget langstrakt projekt 
og Evald Henneberg, der også har 
været behjælpelig, har kaldt det en 
40 års krig. Men nu fremstår den som 
meget original og rigtig flot restaureret. 
Den fortjener virkelig at blive set ved 

klubbens aktiviteter. Man kunne spore 
stor anerkendelse hos de fremmødte. 

Efter en god eftermiddag og med 
foråret lige om hjørnet, tog vi afsked 
med forventet gensyn til åbningsløbet 
den 28. april (se annonce) 

Lars Mylius Hjelm

Arrangementskalender 2012 for 
DVM afd. Sydjylland 

28/4 Åbningsløbet 
Åbningsløb v. Carsten Gade, Vejle,  
29 64 66 45 eller cgade@profibermail.
dk Nærmere herom senere.

23/6 Madpakketur
Madpakketur v/ Erling Hede, Tønder. 
Erling er ved at planlægge en interes-
sant tur. Nærmere herom senere.

25/8 Alsløbet
Arrangør, oplyses senere.

6/10 Bustur til Tyskland. 
Peder E. Pedersen har foreslået en 
bustur til et mekanisk museum ved 
Husum, spise ved Friedrichstadt, 
herefter besøger vi Thedes Motorrad-
Sammlung ved Heide. Opsamling ved 
Seggelund og Kruså.

3/11 Medlemsmøde
Emne endnu ikke på plads.

1/12 Julemøde 
Julemøde med Banko, æbleskiver 
og Glögg. Medbring en lille gave til 
gevinstbordet. 

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.

Den 8/2 blev der holdt klubmøde i Vis-
senbjerghallen. 17 personer trodsede 
kuldegraderne denne aften. De 2 af 
dem kvinder og de 15 af dem er mænd.

Matchless Silver Hawk studeres indgående.

Afgående lokalredaktør Søren Høj-
mark Jensen blev belønnet med tak-
keord, klapsalver og vin for de 10 år, 
han har siddet som formand og lokal-
redaktør for afdelingen af DVM på Fyn. 
Den nu tiltrådte lokalredaktør  er Ole 
Ploug Jantzen.

Der blev kort fortalt om de kom-
mende madpakke ture og om den 
kommende weekendtur – Fyn Rundt 
2012 som Helge og Lisbeth Jørgensen 
står for som arrangører.

Omtalen af Fyn Rundt 2012 står at 
læse i forrige udgave af VETERANEN 
Nr. 1 – Februar 2012.

August og september måned er 
stadig ledige for nogle friske madpak-
keture, hvis der er nogen der har lyst 
til at stå for dem. De friske sjæle bedes 
ringe til Ole på  43 43 25 43.

Vi blev husket på at kigge efter, om 
vi alle havde fået betalt klubkontingen-
tet for 2012 på 300 kr. Har I fået kigget 
efter og husket at få tilmeldt opkræv-
ningen til Betalingsservice? Så behøver 
I ikke fremover tænke på næste års 
opkrævning, men kun i motorcykler 
og at I snart skal ud og køre ture.

Kommende arrangementer:
Klubmøde onsdag den 11/4
Vores nye medlem Poul Hansen vil 
fortælle om sit liv med motorcykler.

Søndag den 22/4 kl. 1000.
Arrangør Poul Hansen.  64 75 10 56. 
Mødested: Ellehaven 8 (ved A Plus 
synshallen), Tommerup. 

Søren Højmark Jensen  og Ole Ploug Jantzen.
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Der vil blive kørt en tur i området 
omkring Assens og madpakken indta-
ges hos Poul Hansen, der efterfølgende 
vil vise sine motorcykler og værksted 
frem. 

Lørdag den 5. maj kl. 1000.
Arrangør Helge & Lisbeth Jørgensen. 
 66 13 24 79.

Mødested: Tommeruphallerne, 
Tommerup Stationsby. Se arrangemen-
tet i VETERANEN 2012 nr. 1 – vi har 
lidt om selve afslutningen. 

Vi afslutter hos Carl Elmer Madsen 
i Ebberup, der viser sin fl otte samling 
for deltagerne af Fyn Rundt 2012. 

Søndag 17/6 kl. 1000.
Arrangører Ole & May-Britt Ploug 
Jantzen.  43 43 25 43. Mødested: OK 
benzin tanken, Lombjergvej 2, 5750 
Ringe.

Turen udgår herfra og frokosten 
indtages ved 12 tiden i Sanderumga-
ards Romantiske Have, Sanderumga-
ardvej 150, Odense Sø.

Frokosten kan indtages indendørs 
eller uden for i haven. Susanne Vind 
anbefaler os, at vi sætter os i område 
nr. 13 – kaldet Urtehaven, men ellers 
fi ndes der fl ere picnicsteder i haven.

Entré til haven 50 kr./person.  Der 
fi ndes betalingsautomat på stedet.

Vil du fristes til (denne køretur og) 
selve havevandringen inden dagen 
oprinder brug da linket sanderum-
gaard.dk

Ole Ploug Jantzen

Søndag 22/7 - madpakketur.
Arrangører Leif & Dagny Obbekær 
med start fra Ahornvej 19, Dyrup v/
Odense. Mere om turen vil blive bragt 
i VETERANEN nr. 3 2012.

.

Midtsjælland
Steffensgård, Kværkebyvej 79 , Kvær-
keby, 4100 Ringsted. Kontakter:
Christian Schmidt,  2164 9081
Preben Jensen,  5752 7631 / 2214 6431 
anneogpreben@yahoo.dk
Henning Petersen,  3871 6567 / 2173 6240, 
bikerhp@get2net.dk 
Erik Kristoffersen,  4642 0262 /2555 1121
ekr@c.dk 
Peder Rønberg Jensen,  4352 6483 / 
6014 6283. essotanken@webspeed.dk

Midtsjælland onsdag den 29/2
50 medlemmer var mødt op til denne 
aften, hvor Henning og Egon skulle    
fortælle om deres tur til Isle of Man  
24/8 - 5/9  2011.

Turen var på Nimbus kakkelovns-
rør, hvilket er et særsyn i England. De 4 
deltagere på turen var Henning Peter-
sen, Køge, Egon Nielsen, Ølstykke, 
Jan Riber Jacobsen, Padborg og Ole 
Sommer, København.

Turen gennem England på godt 500 
km blev tilbagelagt på 2 dage. Velan-
komne til øen blev de modtaget af en 
lokal klub. De deltog i 4 løb, men vi 
hørte ikke noget om placeringen. Turen 
var dog også tilrettelagt med turistture 
indlagt. Jan Riber Jacobsens rør vandt 
en 1. præmie for bedst restaurerede 
maskine i den ældste klasse. Det havde 
været en god tur i gode venners lag, 
en tur som de kigger tilbage på med 
glæde.

Orientering om, at man kan hen-
vende sig til Skjold Pagh, hvis man er 
interesseret i at erhverve sidevognskort 
i fælleskab med andre DVM medlem-
mer.

Erik efterlyste ideer/emne til klub-
aftener efter sommerferien.

København
Mødetid 2. torsdag i mdr., Hermosa-
gård, Bygaden 82, 2605  Brøndby.

Kommende møder:

April
Torben Seierø viser fi lm om ”Cannon-
ball Run 2010”, et løb tværs over USA 
på 14 dag på før 1916 cykler. Filmma-
terialet er samlet fra div. internetsi-
der.Mødet afholdes i det store lokale 
kaldet ”Kostalden”.

Maj
Hans Olsen, Michael Stjernqvist 
og Lars Klitgaard holder foredrag 
om ”Mundus” motorcyklen. De vil 
bl.a. vise problemerne med at støbe 
dele, lidt fi lm og ikke mindst en hel 
Mundus.Mødet afholdes i stuehuset.

Juni
Alm. møde.

Kurt

Søren Højmark Jensen  og Ole Ploug Jantzen.

 Annoncepriser 2012 

1/1  side/år 8.000 kr.

 1/1  side/gang  1.900 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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SØGES / KØBES

Jeg søger en Triumph benzintank til 
en 500cc eller 550cc fra 1930-35, må 
evt. gerne være i dårlig stand. også 
info/litteratur om New Imperial 
1930-33. 
Michael Pedersen 1618  51 90 86 43. 
michael_pedersen76@hotmail.com 

Gamle defekte men komplette  
kondensatorer fra tændingsmagne-

ter: Bosch, Lucas og BTH eller lign. med loddefl ige 
og gevindstykke købes.

Svend Kusk, (352),  97 25 25 11.

Til Nimbus ”kakkelovnsrør”
Corbin speedometerkabel.

Indsugningsmanifold til karburator model 1920. 
1920-23.

Set lejebukke til bagsvinger 1924-28. Kan bruges 
på alle årgange.

Poul Jørss,  32 58 53 77

Originale reservedelskataloger i god stand:
Matchless 1948, 1949, 1950, 1951, 1952.
AJS: 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 

1955, 1956, 1957.
150 kr. / stk. Poul Jørss,  32 58 53 77

Til Nimbus ”kakkelovnsrør”
Koblingsdele, har en hel del, lad mig høre hvad 
du mangler. 2913 Koblingsskruer, nye, originale. 
En hel del dele til gearkasse, lad mig høre hvad du 
mangler. 3122 Knastakselhjul. 3119 Kickstarterdrev. 
4042 og 3835 sæt lejebugge for bagsvinger, til nr. 
501-1252, men kan bruges på alle årgange. 3134 
Kickstarterarm. 3011 Skiftegaffel. 3626 Geararm. 
2932 Lejehus for gearaksel. 3231 Dæksel for 
kamaksel. 3985 Olieafl øbsrende for gearkasse. 
3357 Underfald med lejepande 2929 for krumtap 
25mm til 13-500. 3191 Excentrik for oliepumpe. 3519 
Stempel for oliepumpe. 2908 og 4313 Brystbolte 
for underfald til krumtap. 3781 Udstødningsrør, 
med original fabriksny udstødningsmanifold, 
røret der er sat på er nylavet. 3717 Korksvømmer, 
nyfremstillet med benzinfast lak. Bøjle til forsaddel, 
med både de små og store fjedre, alt er originalt. 2 
stk. knastfølge til indsug, med den store ståfl ade til 
stødstængerne, sjælden, fabriksnyt/toprenoveret 
til 13-300. 7 stk. knastfølgerstyr, nylavede, 
forniklede, hullet er i understørrelse til 13-500, 8 
stk. knastfølgere, komplette, 4 til indsugning, 4 
til udstødning, bruge, men gode til 501-1252, kan 
bruget til 301 og op. 6 stk. knastfølgerstyr, med 
nye bøsninger i understørrelse, 13-1252. 5 stk. 
knastfølgerstyr, brugte, skal renoveres, 13-1252. 
3592 4 stk. vippearme med aksler, skal renoveres, 
501-1252.

Søges evt. bytte. Forlygte original eller en god 
nylavet kopi til Nimbus ”kakkelovensrør” 1924-27.

Poul Jørss,  32 58 53 77

Nimbus 1946, god stand, alt mekanisk renoveret, 
kun prøvekørt siden da. Sælges kr. 45.000.

Viggo Hansen, (741),  62 26 16 72.

SÆLGES
Originalt Fisker & Nielsen værktøj til Nimbus 
Servicetavle: 
9003 speciel topnøgle for kronemøtrik øverst på 

dynamo
9011 - til dette værksøj den meget specielle klo, 

der bruges til at trække med ved adskillelse af 
kardanaksler

9013 aftrækker for spidshjulsleje, den inderste lejering
9015 aftrækker til forgaffelbøsninger til lavt fortøj, 
9020 oprette for koblingsplader til gammel model, 

stor kobling, 
9021 5 stk. holder for mellemlæg og plejlstansbolt, 

et sær er 8 stk. De manglende tre kan nemt laves 
i en drejebænk.
Desuden sælger jeg Nimbus Værktøjsvejledning i 

god fotokopi. Den viser hvordan alt værktøj ser ud, 
og hvordan det bruges.

Til motorcyklens værktøjssæt: 10 og 14 mm nøgle 
uden Nimbus navn på..

Poul Jørss,  32 58 53 77

Instruktionsbøger, reservedelskataloger mm til 
Harley-Davidson, Indian, Henderson, SuperX, 
ACE, Cleveland og til Nimbus 1920-60, i gode 
fotokopier.

Desuden sælges også min egen bog ”Harley-
Davidson Instruktionsbog 1915-60, alle modeller”, 
på dansk, 200 sider, og en stor mængde gode 
illustrationer.

Poul Jørss,  32 58 53 77

Triumph 550 ccm csd årgang 1929, med 
varesidevogn. meget stabil og nem at starte. 

Jeg har kørt mange Skagenløb ( og andre løb) 
uden problemer, og er altid kommet til mål på 
egne hjul. Men nu må jeg slutte min kørsel, da jeg 
efterhånden har så meget ”isenkram” i højre ben, 
at jeg ikke tør køre selv. Jeg har dog lagt billet ind 
på bagsæde og sidevogn hos Charles, så jeg er med 
endnu.

Sælges helst samlet, motorcykel og sidevogn, 
45.000kr. Ekstra motor og magnet/dynamo 
medfølger. Rita Bach (688)  98 29 35 33.

Indian Scout 1923 model, indregistreret i 1924. 
Totalrenoveret i 2004 kørt ca. 500 km. Pris 98.000 kr. 
John Jespersen 1661  24 48 86 66. 

Nimbus 35- hjul med 150 mm bremser, for og 
baghjul med rustfaste fælge og egere. Komplette 
med ankerplader, kardanhus etc. Også mange andre 
færdigrestaurerede Nimbus stumper til salg.
Jørn Jørgensen,  61 38 07 55

Mærkekendere
AJS Jørgen Kurt Hansen 86463854

Ariel Knud Degnbol 75528378

Brough Superior Michael Hintz 20940485

BSA Erik Møller 86810150

Dania Palle Høst Andersen 20414430

Harley-Davidson 

15-29 Niels-Erik Sørensen 86491214

15-36 Kurt H. Jensen 45875487

Indian 

Power Plus Lars Sørensen 98541030

Scout 1920- Gorm Wæhrens 29820010

Scout 1928-31 Leif Obbekær 66173396

New Hudson Svend Kusk 97252511

New Imperial Bent Just Olesen 55818617

Nimbus Poul Jørss 32585377

 René Andersen 26494863

 Henning Petersen 38716567

Norton Villy Poulsen 66146650

Matchless  Kurt Hansen 74458184

Moto Guzzi 1921-80  

 Tom Albertsen 86593920

Royal Enfi eld Ole Jensen 56879420

Rudge Evald Henneberg 86622429

Sunbeam Lars Klitgaard 44986032
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 Motorrenovering
 siden 1957

Veteranbiler og motorcykler

Cylinderudboring

Krumtappe - alle typer

Topstykker:
 ventiler - ventilstyr - ventilsæder 

ventilsæder til blyfri

Aluminiumssvejsning

Iversens Cylinderservice
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

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

White Tire Paint

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

veteranimporten@c.dk
www.veteranimporten.dk

Stumpe-

marked

lørdag den 31/3 8-16
lørdag den 27/10 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





ALT TIL NIMBUS OG BMW

Reparation og service - Nimbus og BMW
Næsten alle reservedele på lager.

Speedometer-reparation. Hjulbygning. 
Motorrenovering.

Stelopretning. Totalrenovering. Lakering.
Steib og Nimbus sidevogne.

Bestil pr. brev, telefon, mail eller fax.

Mindre lager af de mest almindelige Nimbus 
reservedele i:

Løgumkloster, Sognegade 18, 
Tlf. 2184-6264. Træffes efter aftale.

Skive, Petravej 19, Tlf. 2824-4654. Træffes 
efter aftale.

Aarhus Nimbus,Rombach & Nielsen Aps
True Byvej 29 - 8381 Tilst

Tlf 8624 6222 fax. 8624 6229
info@nimbus-aarhus.dk
www.nimbus-aarhus.dk
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GF-veteran tegner ansvars- og kaskoforsik-
ring for bevaringsværdige originalt opbyggede 
køretøjer, som er henholdsvis 35 og 25 år gamle.  
 Forsikringerne er med 100% tilbagebetaling 
af et eventuelt overskud. I 2012 tilbagebetales 
15% af forsikringspræmien på baggrund af 2011 
skadesregnskabet. Et eventuelt forsikringsunder-
skud opkræves ikke. GF-veteran stiller ikke krav 

om yderligere medlemsskab af f.eks. veteranklub 
eller mærkeklub.
 Ved mere end én kaskoforsikring i GF-Veteran ydes 
25% rabat på samtlige kaskoforsikrede køretøjer.    
 Det forsikrede køretøj kan anvendes til hob-
bykørsel i perioden 15. marts til 31. oktober. I den 
resterende periode er det ved kaskoforsikring, 
forsikret mod brand og tyveri.

Medlemmer af GF- 
veteran kan tegne  
autohjælp for blot  
265 kr. i alt pr. år 
omhandlende samtlige 
forsikrede veteran/
klassisk køretøjer

Invester i forsikring til dit 
veteran/klassisk køretøj

Med blot 100,- kroners indskud ved tegning af  police i GF-Forsikring,  
deltager du i den årlige tilbagebetaling af eventuelt overskud.  

GF kunder fik i 2011 tilbagebetalt 140 millioner kroner.

Priseksempler for veteran/klassisk køretøj

Årlig præmie. Ansvars- og kaskoforsikring inkl. statsafgift – Selvrisiko 1.762 kr. 

 Dagsværdi  Veteranbil/-motorcykel  Klassisk bil/motorcykel

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

 50.000 652 kr.  203 kr. 1.627 kr. 503 kr.

 150.000 1.018 kr. 203 kr. 2.541 kr. 503 kr.

 500.000 2.424 kr. 203 kr. 5.864 kr. 503 kr.

GF-Veteran   •   Strandvejen 59   •   2100 København Ø   •   Tlf: 39 10 11 50   •   gf-veteran@gf-forsikring.dk 
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