€)

tq7ç
t

l

rt'.tl¡\

,:ata\

\

DAN MARKS VETERAN.M flT(lRCYKLEKLU B
I'IEDlI}.I AF DANIIARTS }IOlOR UNIOX

C
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Hans salat er fryden
den kendes på lyden
også blomkål han dyrker

Hos Linder pd Køgeveien
linder du de dele,
der ruster på din bil

og

Mekaniker rabat til D.V.M.'er

ih! hvor de styrker

HELGE KNUDSEN

LINDERS AUTODELE

Slaglille
41 80 Sorø
Trf. (03) 64 50 02

Gl. Køge Landevej 493
2650 Hvidovre

Tlf. (01) 18 43'43

Vi ses på
MISSIONSHOTELLET

SPECIALVÆRKSTEDET
for cylinderudboring. Stempler

leveres.

Foringer, krumtaplejer, hovedlejer

til

nyere og gamle

motorcykler.
Topstykker renoveres med sæder, styr og ventiler.

Alt maskinarbejde

og svejsearbeide udføres.
Løse motorer modtages til hovedreparation

INGANA A/S
Strandbou levarden 64, 21 00 København Ø
Ttf . (01 ) TR 1425

en tand' bedre

Ejgild Svendsen
Holstsvej 4, 9990 Skagen
nf. (08) 44 tt e9

Der er ENGSTRØM i en god folkevogn
stedet for den kræsne VW bilist

KENDT FOR GARANTIEN

Sv. Mikkelsens Dentallaboratorium
Borgmestervangen 16
2200 København N.
Telf. Ægir 7600

Sv. Aa. ENGSTRØM A/S

Aut. VW forhandler
Vermlandsgade34,2300 S. Tlf. SU 4900
Løjtegårdsvej 169,2770 Kastrup. Tlf. (01)

Motorcykler

-

Reservedele

Køb-Salg-Bytte

-

Udstyr

Dreier det

sig

5l 49 00

om kørsel?

og brugte reservedele til
nyere og brugte motorcykler
Motorcykler eller dele købes, alt har interesse

Vi har mange nye

JENS GRAVERSEN & SøNNER A/S

DANSK MOTOR COMPAGNI
Gl. Køge Landevei 166

2500 Valby
Ttf. vA 1427
Rabat

til D.V.M.'er

Vognmandsforretning
Trf. (03) 39 77 40

Tlf. (01) 841e
Kørsel med

5-25

se

tons biler

i ind-

og udland

uItR[1rt1r
10ÅRGANG.NO.l FEBRUAR
Så lykkedes d.et,rrVeteranenil

er færdig, hovedrepareret, forkromet

og lakeret.

af vore flinke arrrrorrcØTer, har vi været i stand. til at
lave en fast forside, billeds1d-e uden sorte klatter og teksteïne
vil- fremover være ofsett-trykt.
Som du ser har vi opdelt rrVeteranenil i flere afdelinger, feks.,siden
sidst- løbskalender- Kramboden- Billedsiden- og lIærkedage. Dlsse
sider vil fortsætte i alle fremtld,ige numre, og hvls du brænder 1nd.e
med stof d.er passer til nogle af dem så send. det til os.
Derud over vil klubbens veteranekspert hver måned bidrage med. en
side eller mere i bladet, omtale af gamle cykler besvarelse af
spørgsmål fra vore medlemmer og tekniske fiduser af d.en ene eller
anden art. Hvis du har spørgsmål så skriv til viggo erler os og
spørgsmål og svar vil btive bragt i næst udgave af rfVeteranenil.
Med venlig hilsen
Ved hjæ1p

Red.aktionen

Keld.- Kurt- Charles- Jens.

BEM,ÐRK-.BEMÆRK
Eermed et par ord om RALLY-SKAGEN.
Følgende regler for Veteranmotorcykler

der skal deltage i

vedtaget af Bestyrelsen.
Definering og årgangs bestemmelse af Veteranmotorcykler
under Danmarks Veteranmotorcykleklub.

RALLY-SKAGEN' er

1. Stel.
2. Motor,
3" Gêerlcassê.
Skal stamme fra sañme årgang.
4. Forgaffel"
5. Skærme"
6. Lygter.
Fra samme model eller Iignende"
Øvrige del e f rir surntlre ti dsperi r¡rltl "

f0Rillfl1][t1l lllR 0RDtI
vi i gang med' 1975, og hvad. skal- d-er så ske?
Ja først og fremmest er det vores første Runde Lr i D.V.M.
Vi skal nu til soltlmer køte d.et 1o. Skagenløb.unægtelig et festligt højd.epunkt,hvor vi også får lejlighed til at gØTe et lille
status. gåend.e ud på hvor mange der har d.eltaget i aIle lo Iøb.
Det er nok ikke mange,så en særlig opmærksomhed,vil nok bl-ive d.e
trofaste ti-I d-el.
Det er ikke det eneste, i føLge løbskalend.eren, har vi
et meget fint program, der faktis d.ækker hele sommeren.
En særlig opmærksomhed vil det nye Jylland.sLøb nok fä",
da d-et er et gammelt ønske d.er nu er gået i opfyld-e1se ,.o'g det er'
mit håb at vi ved d-ette og d.e ' øvrige arrengementer vil få nogle
festlige d-age Satnmen med vore venner og gamle motorcykler.
I øvrigt bllver det spændende at se hvad, d.er bliver
præsenteret af restaurered-e veteraner i den kommend-e SæSon.
En d-el med.lemmer vil nok også i år d.eltage i veteranIøb i ud.landet, allerede nu har vi d.e første d-atoer, oE Veteranen
vil- efterhånd.en som nye datoer indløber, vid.erebringe d.em und.er
Så kom

rtløbskalenderenrt

.

alt her i landet ikke fungerer perfekt, tror
jeg, at D V M rund.er d.et 1o. är i fineste stil.
Selv

om

fornøje1se
Arne Graversen.
God.

I
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Seal?ae(,a

øoc

Formand.

Arne Graversen

Aprilvej l-o6 277o Herlev o1-84 19 59.

Kasserer

Bent Just Ofesen Mantuavej 17 23oo
Sekretær.
Kurt Søgård Buen

I

4o5o

@.

Viggo

Thomad.sen Fasanve

S 01-59 6o 95.

Skibby o3-32 86 o2.

j 2

B9oo

Randers o6-42 19 6I.

Sportsl-edeq.
Leif Opkær-Hansen Ahornvej 19 525o 0dense
Be styrel-sesmedlem.
Jens Madsen Griffenfeldsgade 28 1 22oo N ot-59 95 72.

1. supleant.
Knud Arhøj Neptunvej 7

2. supleant.
Frod.e Nielsen Sndr.

B27o Hø¿bjerg o6-L4 24 39.

alle 65 BBoo Viborg.

Rbdøáté

oooeac:
ert

I

Jvl-land.

Kjeld
S

Hansen Præstevangsvei

2o

B21o Århus

V o6-15 52 19.

jæ11and..

Jens Mad.sen Griffenfeld sgad,e 28

1

22oo

N.

oI-39 95 72.

KOMMERVI HINANDET\ü VED ?
Hvor tlt

har

ikke stået og manglet en adresse, et
tefefonnummer på en af klubbens medlemmer, eller stået med
en ny cykel men manglet et par gode råd, en sl-udder et foto
el-l-er en instruktionsbog at kigge i 'i'ì
Men hvem har cyklen, hans adresse og tlf nt.???
d.u

[il lf0il]ttn llll il
tt

VI LAVER
dig en komplet navne-ad-resse og telefon liste
í aÍfa¡etisk orden med de m c€r vedkommende har, restaureret
påbegyndt eller ikke restaureret.
Det bliver i bogformat så du al-tid har den ved hånd.en, der
bliver placts til at sætte nye sj-der ind efterhånden som
der kommer nye medlemmer.

DU SKAL
blotreturnereved.lagteSvarkuvert'vihar
betalt portoen, skrevet adressen på fat nu blot kuglepennen
og ud-fyld- kortet, så vi- d.enne 8a:n8 kan få et he]-t konplet
adresseliste.
Husk det nu

illl$tllltl$11$ItR
Kære veterankammerater

Ret ofte er jeg blevet anmodet om at fremskaffe opJ-ysninger om
de såkaldte transportmuseer, der her i europa er tilgængelige'
og i et vlst antal- udstill-er vore kære 2 hjulere i d.iverse aIdersklasser og herved barsler jeg med en sådan museumsfiste,
som jeg i aj- sin manSçel-ful,dhed har udarbejdet sammen med vor
kære FARBROR. Vi er jo som sædvanlig atd.rig enige, o8 i denne
liste er der medtaget en del tvivlsomme og måske kedeli6çe Samlinger, j-det det efter min menj.ng må være medl-emmernes opgave
at skelne imellem disse adresser o¿1 meget Serne tilsende mig
kommentarer og eventuelle kat.aloger over samlingerne så ieg
i 6çivet fald kan stå til rådighed på et senere tidspunkt med
material-e så gennemarbejdet som muJ-igt.

jeg forsyne en del- af saml-ingerne med en stjerne, der
angiver, at den pågældende samling har været besøgt af en veteranmotorcyklist personligt, der anbefale¡ et besøg.

Dog kan

En del samlinger er private og kræver forudgående aftale, figesom det må bemærkes, at det ¿rt kunne fotografere ikke altid

betragtes som en selvfølge. F.eks. koster det 2 dollar pr.
blitz at fotografere i "Conservatoire National" i Paris.

må

Goci f ornøj else

Carl li-nder

Madsen.

Belgien: Chislain Many Col.lection x er blevet d.elt i een deJ
i Ostende og en and.en, vel nok den bedste "Park Midden Limburg"
på motorvej E 39 i forbindelse med et motel i en stor ha1 er
FotcgraferÍng ikke tiIladt.
2OO køretø'jer dog flest biler.
Czechoslovakiet: Nationale Tekniske
7.
Danmark burde

vi selv

kende,

Museum,

Kostelni 42, Prag

Mr¡s errmslf

ste

England':Nationa]'motorMuseupl'l3eauli.eu''vedLordMonta6¡re'
ikke langt
ligger i New For,est (oer hvor der er vi]-de heste),
fraSouthharnpton.Mr.Doug}asDunford.stårformotorcyklerne
viser i gì'vet fa}d Inanog tåler godt en hllsen fra lindbr, o8
ud'stlllet'x
ge mange flere cykler til Jer end' d'er er
Birminghammuseunoftechno}o5çy,Newira,}]-StreetBirminghamSr,Í'

hilsgerneframigel].erreferertil}4r.Pinkerton(voresmand
1 Birminghan) itl.
prfvatsamlingafcykl-errwABush,SSlviranstead.Road",rlford'
Bssex.
Dorset'
RAC Tank Museum, Bovingdon Camp'

l¡rlarden Aerodrome, Biggleswade' Bedfordshi-re'
8' Sommerset'
The City Museum, Queens Road' Bristol

OId

Caister Castle, Great Yarmouth' ìtrorfolk'

Cheddar Museum, Chedd'ar Caves' Sommerset'

HerbertArtMuseumrJorclan!'lall'Coventry'T'Jarwickshire'
(36 Hurr street'
The transport museum, Kongston-upon-Hull,
HuIl?), Yorkshire.
I-¡oth i r-r . sòot:l and '
l4yreton Motor Museum, Nr. Aberlady, East
RoyalscottishMuseum,ChambersSt'Edinburgh'Scotland'' om
Man (rygter verserer
Manx Motor Museum, Crosby, Isle of
snartig lukning) '
Nurrays Motor Museum, The Bungalow'

IsIe of

Man'¡rx

GlasgowTransportMuseum'25AlbertDri-ve,KelvlnGrove,C5,
Glas¿¡ow.

I-,ondon S I¡I. rt
The Scince }hrseum, South Kensington,
(Den ¿rlvende
Motorcykle Museum, Stanford, HaI}, leicestershire.

kraftvarherdennyligafdødepresidentiVMCCmr.Grlffith'
derihøjgrad'blevbiståetafd'enberømte''Titch''A11an,fa.
derentilVMccogensansdeltageriskagensløbet).Herer
itilt
samlet fuldblod'sracere, så det forslår'
Donington Park, Leistershire'
Staffordsshire.
Trentham Gardens, Stoke-on-Trent,

Privateco}IectionofBugattisandexoticcars,cldP,Hanpton.
YeovilMuseum,soinmerset,}ukkettorsdag(triivlson).

Old. vestry House Museum, hialthamstow, London.
The Bridewell- Museum, Norwlch.
Kilmarnoch Museum, Scotland'.
Totnes Motor Museum, Totnes, Devon. *

Prlvat samling af motorcykler og biler,

Tom

Potter' Kirkby

StePhen, Idestmorel-and. x

Chrich Tramway Museum, findes på A 6 mell-em Derby og MatJ-ock,
Derbyshi.re.

Privat sanling: Allans Haulage

r'

rr

Coropany,

Hilton, Derbyshire.

: Peter B1ack, Blacks M111s, Kelghley, Yorkshlre.

Booth Collection, 65 High Street, Rolvenden, Kent. ¡t
History on V{hee1s, Syon Park, Brentford, Middlesex. tt
Privatsamling af racer-motorcykler. Squì-rrel- Hotel-, Anderton,
T.rancashlre.

tE

Snowshill Manor, Gloucester.
Moyses Hal-I, Bury St. Edmunds, Norfol-k.
Privat sanling: Dennis Norton Museum, Scool House, Upton Ïüarren
hlorcestershire .
Prlvat sanling: Raleigh Industries, Lenton Boulevard, Nottingha^n.
Frankrj-g:
Mr¡see

de

Ìa

Moto

et du Velo (tqC IUuseum) lunevllle, syd for

Nancy.

Autorama Musee d rAutomobiles, Yerres, Seine-et-Oise.
Musee AutonobiLe d.e Bretagne, Rennes-Fougeres, Ile et Vil-aine,
Musee Automobile d.e Lourdes, Esplanade d.e Paradis, Lourdes.
Musee de LrAutomobil-e de Mans, le Mans, Sarthé.
Chatellerault Motor Museum, Hovedvej (Route) Natlonale 10, nellem Tours og Poitier, Departementet Vienne.
Musee de ltAutomibile, Total Senrlce Station, Vatan, Ind.re.
Musee Bonnal-Renalauch Fabrlkken, Rue Ferdinand, Buisson 80,
Begles, Gironde.
Musee df Automobil-es d,e Normandle, Cleres.
Musee d.u Conservatoire National des Arts et Metlers, 292 Rue
San Martin, Paris.
Musee Francais de IrAutomobile Rochetaille, Chateau de Roshe-

taille sur

Saone Rhone.

Musee

Nationale de la voiture et de I;e tourisme, chateau

Compiegner Oise.
Musee Peugeot, sochaux-Montboliard,

Df.

de

Besancon, Doubs' kun

ef ter nf tal-e.
Musee Automobile d.e Provence, Route

Nationale 7 (Hovedvei ?)
ti'I 1, Orgon (nr. Avignon), ska]. se ud. som en ophuggerplads'

men rumme d,e skønneste

ting, bL.a. næsten alle

englændere

fra

70erne,

Berliet Museum, Automobilfabrikken Berliet, venissieux, lyon'
Rhone, (kun nod af tale )'.
Musee d.e L Abbatiale, Ire Bec-Hellouin 2?r Eure (Nr. Rouen).
Musee de Briare, Hovedvej ?, melJem Briare og lolroy.
Museon di Rodor J bls, houte de Nimes, uzes, Gard.
Automobiles Renau]t, Avenue d.es Chanps E1yssees, Parls' BIiv
ikke ræd, for museet ligger oppe bag forretningen og har en
dejlig bar og restaurant.
Cykle museet (Mueee du Bicykl-ettes) Maule, Yveli-nes, 5O km'
øst for Paris, fotoforbud'.
Musee drAutomobiles d.u Forez, sury-le-Comtal, I¡oire.
Philtppe charbonneauxrs Motor Museum, vj-lliers en lieu' Nr'

St. Dizler

Marne.

Holland:

National Museu-m Van de Autonobiel, Driebergen, Br¡ndlaan Hoek
RlJksstraat.
lips Autotron, Drunen, nord for Hertzogenbosch, sydlige HoIIand'
Jack Bransches sanling vlestzaan. I,igger Ildt nordvest for Ansterdam op langs Zuidersøen. Privat samling, !¡rn rnod aftale'
Jack har kørt med i Ral)-Ye Skagen'

Italien:
Museo De1la Automobile

Carl0 Biscaretti Di Ruffie, Turln (corso

Unita 40).
Museo Nazionale d.el-l-a Scienza
Via San Vittore 2L, Milano.

e delLa tecnica, Leonard.a da Vlnci'

IrLand:

BelfastTransportMuseumBelfast,Nordirland'.

Ellis

i

seLve
Adressen kan skaffes frem.
J.ohn

samlingen

Irland 11gger lidt vest for Dl¡blin'

Spanlen:

Col,dectione Salvadore Claret, Hostal del Rolls, SiIs. Gerona.
Schweiz:

Schweizer Zweirad'Museum, l{olfhaue¡enr ved Zt7rích.
Verkershaus der Schwelz, lidostrasse 5, luzern.
Musee de l/Automobile, Chateau de Grandson, lake Neuchatel, Vaud.

Sverige og Norge: Adresserne efterlyses.
Tyskland østz
Zweitakt Motorrad Museum, Schloss Augustueberg, 9782 Augustus-

berg, Erzgebirge. il*
Verkehrs lfuseun Augustusstrasse

1,

Johanneum

80, Dresden.

rr

Tyskland vest:
Deutsches Museum, Mtlnchen. rrrÉ
BMV Museum, M{l¡chen.
VJest Berlin Verkehrsmuseun, Vestberlin.

Daimler-Bentz Autonobil Museum, Stuttgart-Untertflrkhelm.
Porsche Museet i Stuttgart.
Deutsches Zweítad. Museum, Neckarsulm.
Deutsches Vergaser Museum, Solex Vergasers, Heidestrasse 52,

Berlin

21.
Auto-Museum v/L.1. Hl1lers, 2O7l- Tremsbtittel, ved. Bergthehei.d,e.
Auto X Motomad Museum, Bad Oeynhausen (Autobanen Hannover-Osna.l-

brtick).

Italien fortsat:
Ivlonza Autodrome National Racing Car Museum, Nlonza.
Flat Motor Museum Turin. (Kr¡n efter aftal-e).
Al-fa Romeo Museum i Milano. (Krrn efter aftale).
Monaco:

af mig har efter aftale kunnet bese fyrst Rainiers private samling, d.er' særlig skal udmærke sig ved en h,øj restaureVenner

ri-ngskvalitet.
Østrig:
Brandstetter Samlingen af racerbiler og racermotorcykler, St.
Pol-ten tæt ved Technisches Museun fur Industrie und Gewerbe 2I2
Mariehi]-ferstrasse .

PRO E N
ù.t ælland-.

. d.. L3 .

Februar

torsd-ag

[[I

' Klubaf ten på

Gil-dhø j gård,

hvor vi snakker-

snakker, gratis kaffe til med-bragt wienwrbrød-, øI og vand kan købes til spotpri ser siger rrTogkalenr' ' kI 2o ' oo '
snakker-snakker

og

1! oo
'
. ItøtÔ'a¡5' Kæmpe karneval på Gildhø j gård ' kt '
med stor sPisning, dans o¿ lnLLøi'
clen
Jà, d-u så rigtigt, end'nu engang gentage'r vi
store succes med- fællesspisning, denne gang i forbind-else med bind-eIse med- karneval '

Februar d. .

L5

A}tså,mødfrejdigtopflotud.k]-æd.t(nød.vend-ist)med.-

bringend-esmørrebtød'tallerkenknivoggaffel'og
gírr han
en enkelt snaps til formand-en, øI og vand'
til gengæId-. Jens vll igen optræd-e som bartender'
han påstår han er d-en mest ædruelige'?????
HUS

K.

Marts.

HUSK

d-

.

L3

.

t1l Jens senest torsdag
telefon oI'39 95 72'

Til-d-meI d ine

den 15 '

Torsdag. Kl-ubaften på Gildhø jgård '
Program for d-enne aften er en hemmelighed

'

1-Q. RallY Valvoline

D V lvl er
c Glãd.saxe -þ'rank Ovesen har rlnget og sagt aL alle
den 7-8 juni' start
er hjertlig velkomne til Io. Rally Valvoline
tro på Tuse Næs'
valvoline i vallensbæk, overnatning traditionen
samtid'ig hilse og sige at vl
med. fIæskesteg og rødkål. Vi skulle
S Ì,, 1'

megetgernemåttekøremed.styrthjelm,(trantroed.eatd-etvarfort,rãt i- DVM) -TtLhELottvG ot -975?oó'

[r¿ bent jutst
hilsen
hilse,r, cìe'rre o",.ío"'i*

End-nu

en

-tse¡rt

r.r rn trænger
*'mncrar såd-an
så¿ìan til
rir at
ar
-+ hrn
Just"

ltørefrajer,d.eterhamd.erharragtd.enrittegulegiromed,han
d.en tilbage til
påstår d.u b]-ot skal skrj.ve kr. 75,oo og så send.e
d.isse to ord- t1I ham'
ham. llan bliver så g1ad, hvergang en skriver
f or l-975 '
Og så siger han end-a at d-et er kontlngent

Nyt lra
VETERANEKSPERTEN
Viggo 'Ihomadsen Fasanvej 2 BgooRanders
o6 -42 19 6r

En B. S, a. lglolMocté|. der endnu gaar upaaklagellgt'

Denne Sang lid-t om B'S'A'
Birmingham Small Arms.
Den første B.S.i'. -{ar en 5oqccm'
B5xBB encYlind-ret ud-en geer'og
med remtræk. Det var i I91o'

5oo cc L933 B S A med. oliekopling
og automatgearkasse.

v
Abcoutifully ¡csþ¡cd 1923 ÀtA

bcltirive

singlc witå

of 557 cc

o

coPocitY

/

tsv
-

Her ses en L925 rnod-el, nu
3 geer og kickstart.

med

-rft

^8..S.4.

BLUE STAR SPORT

B
I¡AÞE

xAnxs

B.S.A- lnat føIgend-e årgangskode:

r93c,
X

EgA

T93L
Y

]g32 rg33 rg34 Lg35 L936
ZABEDH
og 194o betegnes

med-

et

W'

L937

L938
J

L939
R

s
A

GTIMT FRA EN SVUNDEN TID.
I et gammelt exemplar af MOTORBOGEN fra L952 Ltar
jeg læst føl-gende artikkel med vor nu afdøde skjo]_d petersen.
Vi snakker Monte Carl-o Iøb.
Interessen f or langdistance--mot orl-øb er også stigend.e i- Danmark,
og vi har bedt monte Car:fo-kørerert SkjoJ-d Petersen om at fortæ1te l-idt. om lrophe-d.e-MonaeorMotorcyklisternes Monte Carlo-løb, som
køres hver soÍrmer og som orla, Ág*, Erhard.t og Skjold er fæd,re til
ved deres vinter:kørsel- fra Osl-o og Stokholm til Monte Carl-o sammen
med bilerna i I95o.
Hvad. kræves der for at deJ-tage?
Der kræves først og fremmest en god- motorcykle, som kan tåle en
hastighed på lookm. i timen uden at blive snr, samt en ca. 5ookr,
og endeJ-ig, at man kan køre på motorcykle i ca.5D timerr oÍl nøð,vend.igt, uden mad og drikke.Er d.isse tre ting først opfyldt, kan
vi så begynde at gØre o]lr hvad. der herefter vif være rart at have.
Et godt sæt skintøj er ikke nødvendigt, men loeskytter ved et eventuelt styrt, hvilket jo kan intræffe, og envidere regntøj. Nogenl-unde orienteringssans er hefler ikke at foragte.
Hvad kan man opnå i dette Iøb?
Hvis man bliver placeret som nr. 1, får nan en stor pokal samt
5o,ooo frcs., men det er jo ikke så meget pengene,der frister,
som pokalen.

Kan en dansker vinde løbet?

Ja det kan |ran god.t. Sidste års vj-nder var en schweitze¡.Det er et
præcisionsl-øbr- hvor det gæ1ler om at overholde tiderne nøjagtig
og samtidig at spare på kræfterne-. De sldste 5oo km foregår nemlig
Ltøit oppe i bjergene, Lror et utal af, sving nedsætter farten betydeligt r o8 som f ølge deraf må man køre meget hurtigt på c,e f å Ìì-ge
stræk, hvor det kan fade sig gøre.
Det må vel- ikke skorte på oplevelser på en sådan tur? Nej, d.et
er givet der er oplevelser, man afdrig glemmer. F.eks. kom jeg kørende på en bjergvej, og midt i et skarpt sving stod en kører, som
jeg havde set ved startstedet i Holl-and.- men han havde ingen maskine
Jeg bremsede op og spurgte Ltam, hvor den var. BMI{' en sagde ;¡an
idet han pegede nedad., den J-igger derned.e. Jeg kiggede ud over kanten og så den ligge J 4 m nede . yar du sefv med d.ernede, spurgte
jeg. Næh, sago.e hoflænderen, dei; var for usikkert
og det må jeg
indrømme. BMI¡/' en hang nemlig i et grantræ, og havde den ikke gjort
det, var den måske faldet 5o m længere ned.
tlvilken maskine skar De kør.e selv i är? Jeg starter på NSU, som
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Ltarennymod-e]-,d.erelsaTar|teretL3SlKInitimeni25occmklasmindre i denne kl-asse end i 50O
er
hastighed-en
fordi
ikke
sen ccm'menford'ijegformitved.kommendevilikkekøreenmaskine'
d.ervejerl8okg,närmankanfåmaskinerpå25occm'd-ergiver
ve jer betyd-elig mind.re'
tilstræk*elig stor hastighed- og
K j eld"
har jeg mod-taget føJ-gend-e:
Tra Ka¡ Bøjlesen i Had-ersl-ev
L2 Juni'

Veteranløbet 1965' ]O- 11Så]-ed.esvaroverskriftenpåvortprogramm.D.V.M.SomarrangØT.
et betagend-e øjeblik og ganske
var
Det
følgend-e:
skrev
Pressen
spænd.end'ed-apolitiassi.stentAxelolseniSkagensænked-eenpindmed'etd-annebrogsflagpå,d-etvarmerrtsomet,startsignal'tiI
d.engamlemotorstjerneSvend.ÅgeEngstr:øm,d.ersmi]-end-eforud.
gamle Nimbus fta L9L9'
på hoved.ve j IO over:skrævs på sin
Etfotoviserpolitiassistentenved.starten,herho]-d.erPou]-KaIøy
lige bag ved på nin B's'A'
på sin gamle men fl-otta B.s.A. og ieg
Etand-etfotoviser,nuafd.ød-e,HarryDreiagerd.erfärskiftetolie
at al-t går rigtigt ti-1'
overvåger
Dreiager
og
sØn
af hans
A.hi.Hansenvaymødtmed.skotskternethatogsvend-ÅgeSøgård.med
etcyklestyrskæg,derfa]-d-tafnärLtannøs.Enafd'etagerneSVor
ved-sineforfæd.reatd-ersoma]-]-afo]-kvi].legäoverti]-atkøte
ville d-en d-anske sund'hedstil-på
veteranmotorcykler
sommerferie
stand- bl-ive betyd'etig bed'ere '
, L
løbsled-erenChr.Wend-erbyeud.taltesenereal,veterancyklerneklaventet i d'ette krævende Iøb'
red.e sig betydeJ-ig bed.ere end
Enafd-emesthumørfytd.teungemotoryiøf:e:l.e\îa:].d-en7tårigeHans.
SkovpåsinINDIAN.Med.god-t nlrmørsermanKjeldHansenÅ'rhus
d-ersid-d-ermed.sitkoblingskabelihånd.en,d-etvarsprunget,d-et
VarenturKjeldvistaÌdriggJ-emmer',udenkoblingal]r-øreigennem København.'
--^a
ovennævnteerkunlid-tafd-emangestoredejligeoplevelservr
pä'Be]_]¿høj slutted-e veteranLøbet'
middag
storsl-ået
en
lvledhavd.e.
196rrvtvart6d.eltagere'ogal-J-igevelføLteiegd.engangatvi
en af de stør:ste motoropì;ï.:i"Tl'ur""" d.age står for mig som
hvor tid-en dog løber'
leveJ-ser og nu er det 10 är sid-en'
veteranhil-sen
start nr. 16 1965- B'S'A'
Kai BøjÌesen.

Med.

L95O

lf R []tl boden
SALG
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Jolte 16 fod med 6 HK Mercurry motor
pris kr. ZJooroo
Harley Davidson I92B looo cc. tr'ulcl restaureret hos Poul
pris kr 65ooroo
Ariel 1935 4 cylinderet næsten restaureret.
pris kr. T5ooroo
Nord-an

Svend. Mikkel-sen Borgmestervangen

16 Æg. 76oo eller

H.

GE 527.

il
G. lc',¡enstc in
Øre'brove j 2, 6ooo Ko-Lc1iir6,
tli. o5-52"i68.7 .
lør',rensteiä har et pladcstel tiJ- en Blvi¡l R l-1 (Zg-lo) sa:nt en
f or.¡.;aff el- ti.l- BNi!ì/ R 12.
De¡ine siaL- p-laclc jern .ril hari ¿,erne sæJ-¿e eÌler cytte for er¡ karbura.tor til- en BMIü R l-1.
Er oer mon een, cler har en säd.¿"n?

Fra. Ivlagleby lyder der c" hjer:tcsukt ar der nogen. der narreller
ved Ìrvor. f øI¿enc e <1ele k¿"n findes:
For6a.ffeÌ ti]- Ii,DI/rÌ;i SCOUT lrg2g, skærme 06 tank iil IIENDERSóN 1918
foi'¿"fÍel tiÌ EIIEIIAMMER 1906, styr:, f orl:jul o¿ harburator til
II{DIAN PRINCE 1928. S-bel o¿ forg-ffe1 tiJ- lcyJ-. CISVEIAND, (årS.
il',icc opgivet ) s¿,nt a1t and.e t til såda.nt et munstrum har også
in'ueresse. Det va.i: en ordentJ-ig ønskesed.de1.

Jet nar en de1 Íine

til

engelske og arnerikanske maskiner.
J ør¿en Cirrisie nsen

s-LercpÌer:

Ma.glebyve

j 35.

MAGIEBY

/,672'KtrpprlvcE. Tlf . 01-678145

.

4 stk gamle jord-mod-ertasker forskellige størrelser
eller byttes med Harley stumper.
Jens o1- 39 95 72.

sælges

T stumper fra før L9I7.
l¡randerei motor ca L9L6 sØges. Jeg har d.et hele på nær motoren.
Søges Ford.

Kan du hjætpe mig"?
Ax Sørensen o6-57 16 o3.
Sælges.

Harely Davld.son looo cc ht I92I ukomplet
Ind.ian Scout 6oo cc sv 1929 god stand. men enkelte mangler.
B S A 25o cc tv 1934 lod stand- + 2 ekstra motorer.
Arne Graversen Aprilvei 1o6 Z75o Herlev ol--84 19 59 efter 18,oo

Byttes.

cylindre fra 91 Nimbus
købes, eller byttes
Gaml-e motorcykle brochurer og tidsskrlfter
med numre af rrJydsk Motorrr fra L929-L93L.
Viggo Thomedsen Fasanve j 2 Rand-ers o6- 42 19 6I'
2 stk

Sælge s

1¡l

L C cyÌind-re byttes

med.

.

tt2 styrthjelme A G V.

med.

strubemikrofon og ltøjtalere og rad.io

velegnet til bil- Rally.
Jens. ol-- 39 95 72.
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jeg ve.ã izie ;-,-::, r.aa sç;rge .l_c!,sledelsen
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LIDT BILLEDER

Her kommer store kron, Hollond

I

I
I

Fro dengong det vor fgr -Stort fro Hestetorvef

i

Roskilde êr 1926

*ffi
I

Sikken go' frokosf

LIDT BILLEDER

Stig o9 Bugotti

I ir pedol-einor

Er

go'e råd

vi klor

drenge

B IIIIG

BENZTN????
Svindel- eller hvad ???? ????
Det var lige efter den første verdenskrig John Andruss d.ukkede op
med sin nye opfi-ndelse. Første gang man Ltørte om denne mysti_ker
var i london, hvor han fremkom med en meddel_el_se or, at han havde
opfundet et vidunderstof' som i røbet af nul_ komma fem og for
næsten ingen penge kunne omdanne vand. tif brændstof.
Produktionsprisen på lO0 litter benzin ville bl_ive nogle ganske
f ä ØTe.
I begynd.elsen nægtede man overhovedet at tro på And.russ projekt,
nen lidt efter lidt lykkedes det ham at skabe interesse for
sagen,, endda så meget, at den engel-ske r:egering nedsatte et ud.val'¡,
som nærmere skul_fe undersøge sagen.
Tre mand fik sæde i dette udvalgr en

ekspert fra admiral_itetet,
ingeniør
en
samt en amerikansk flåde
tekniker. Man gik på for_
hånd ud fra, at de f orenede stater som bil-land par excell-ence måtte have en særlì-g interesse i projektet, hvis der overhovedet var
noget at hente på det . Fæfl-es f or oe tre medl-emmer af udvalget var,
at de til det inderste af deres sjæl var overbeviste oil, at John
Andruss ' påstand. var svind el_ .
Men det mærkelige skete: Det lykkedes Andruss at overbevj_se
kommissionen oilr at han virkelig havde et coJ-umbusæg i baghånden.
Den hemmel-ige rapport om superstoffets virkninger blev sendt til_
USA, hvor man med henblik på nye forsøg og kontrol
gøremäI straks
stiflede 5 mil-l-ionerr kroner til- portugiserens råaighed..
På engelsk grund var en række f orsøg blevet gennemf ørt. Al_l_e
syntes at godtgøre, at Andruss ikke rrsnØdrr.. For en sikkerheds skyld
besluttede man d.og at hente ham over dammen, f or at han i_ persons
nærværel-se og i automobil-ismens eget heÌÌige l-and kunne godtgøre
værdien af sin egen opfindelse.
I første omgang foretoges forsøgel med en motorbåd. Uvildige
folk fik l-ov at hælde havwand i de absolut tomme tanke, hvorefter
Andruss kom ombord. Man så ham trække et lifl-e mål- frem, hælde
den
hemmelige mikstur i vand.etr og se----- et øjeblik efter
startede
motoren. Båden begyndte at glide hen over vandet. De amerikanske
eksperter var synligt imponerede, men endnu ikke hel-t rrfrel-steir på
teknikken. lvian ønskede endnu et forsØg gennemført, denne gang på
l-and og med et automobif . Vædd.el-øbsbanen i Indianapofis bfev
udset
til eksperimentetr og igen triumferede Andruss: Forsøgsbilen ¡.ørte
glat banen rundt.
Og så ventede iiele arnerika naturligvis kun på, at Andruss skul-l-e tage patent på sin opf indelse, f or deref t er at l-eve sorgløst
til sine dages ende . Der var bare det ked.elige ved det, at han plud--

som blæst bort fTa jordcns overvar
l'9f9
efteråret
i
d.ag
en
selig

flad-e.Sporløsto8nØjagtigtli-ges¿ibra.¡somhanisiritid.var
d.ukket oP.

Etkæmpemæssigtundersøgelses-apparatb]evstab]-etpåbenene,mend.etvarogb]-evumuligtatfind-eham.Udad-tilkunneman
at' stikke ãf ' han var på
ikke se r at han havd'e nogen grund tild.ettetid.spunktvid.tberømtloShanhavdemegetstorepengemid-Ier
lidt loesværligt for ham
til sin råd-ighed. Det \raT ti]-med. ikke så
at'gØTesigusynlig,forha-nsbil]-ed.eogfremtoningvarkend.tover
d.etganskeUsA.Denteoriopstod-d-erfor,àl''vissekred.se''havde
selv om detmed. ham hans opfind-er-se. ûren
og
vejen
af
ham
ønsket
noget af et mysterium' at
te skull-e væt:e tiifætdet, \raT og er d-et
ringeste spor af ham'
man al-d-tig b'ar kunnet find.e d-et
må man trøste
I John And.russ' og hans vid.und-er -benzljrls fravær
sigmed.eenting:attræerneend-nuald.rigergroetind.ihimlen.
End. ikke benzintræerne' -
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fYTQ'DER.
De fynske mec,l-emmer af Danmarks Veteran Motorcykl-eklub var
Tirsdag den l-o. December saml-et til- et kl-ubmøde med fil-msfremvisning på restaurant I'Tårnet" , Rugård sve j 6o, Cdense.

Der var ca 35 personer tilstede, id.et så god.t som samtlige
fynske medlemmer var mød,t- deraf en del- med d.amer.
)r

Det store fremmøde viser tydeligt, at der virkelig er interesse bl-andt med.lemmerne for at saml-es engang j-mel-l-em, hvilket sel-vføIgelig også styrker sammenhol-d og kammer¿rts:kab j-nd.enÍor kl-ubben.
IÏed.lemne:rne a.ftefte derfor med d et samme at mød.es'igen Onsdag
K
f 3o
ted..
de 12. Februar l-

V.
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H]ISE}T FRA IANDET }IED BYERNES BY.

Certai-n Pj-erre, Frankrig sender de bedste hilsener til al-l-e
motorvennetlne i DVM og med.deler, at Ltan sikkert i år vil- d.eltage i
Ral1y Ska65enr oS dersom han bfiver færdi-g med den maskine, han j- Øjebl-ikket arbejd.er på, bl-iver d.et en mod.el Ag24, TTGNOME-ROHNE'i 5oo
"^5
type rîFrankrigs-Champi-onr'. Denne rilaskine bl-ev i 1924 solgt med garanti for at kunlre opnå en hastighed. på loo km, i timen.
Pierre meddel-er, at Llan Ltar meget travlt med. at få den færdig
til tiden. Han skriver ligeledes, at han d.en 17. November 1974 var
sammen med en snes gamle amatør- motorkammerater til en fest for at
fejre hr Robert Sexess 81 års føclselsdag. Nær¡nte æld.re herre var en
af cie to franskmæn.d som kørte den første tur jorden rundt på MC i
1926. Maski-nerne, der blev kørt på, var den berømmeh-ge 35o
to"^1
takts ttGIirET d.e IIERSTAI" 1926 model, som sene.-ê blev forhandlet und.er typen rrVerd.ensrund-turen'r.
med Hil_sen

Kaj Boil-esen.
Ðc{
¿
¡U¡

Til- dem, der ikke ved d.et, kan jeg fortæl-l-e at Pj-erre ltar en stor
samling MC fra ca tgoo til 1959.

?

$lltll sl[$Ï

Debataften på Gild.ehøjgård d-en 16-l-75'
til mødet'som alle mød.te op
Formanden havde ind'budt 15 medleÛlmer
en masse gå på mod.'
med god.e id.eer og god-t llumøt, samt
og takked.e for d.en
Formand.en åbnede mødet og l:øð" velkommen,
op'
interesse man viste ved at mød'e så talrigt

Derblevhurtigtenmassetingatdrøfte,ogvistartedemed-vort
Klubaf tener .
kære tilhord ssted. GLLô,ehøj gård., og vore
mand'
peter t'lalmolin foreslog at vi en gang imel-Iem inviterede en
os noget om
fra feks. et bencin eller oliefirma til at fortælle
e'r '
disse produkter, evt ' supleret med. f ilm-lysbilled
vi kunne bruge til
carl lind.er tilbød klubben en opslagstavle som
disse sed'ler ikke
at sætte sed-ler på med. køb-salg-bytte, dog måtte
sidd.e i flere måneder'
et ''' andet selstig Emcken vilfe straks kontakte enten B'P' eller
sk¿Lb

lysbill-ed.er til
Kelvin iJasberg tilbød at stll-le e:n fremviser til
rådjghed.,oBKurtSøgaard.r¡illesåpåta'gesigatstitleenBmm'
og slrper fil-n'
fremviser til r'åd"ighr:d. der kan køt"= båd.e no::m¿1l
IìALLT -SIil\:ì--rlN f 975

"

et s1-ag
fra flere sid-er tilkend-egi-vt"t ¿rt tnan skulle slå
Feter Malmorin
for at få så marge udlændinge mecl- son mul-i8t,oB
vard-e-r:sl;raksmedetforslag'dergikudpåa'bhverdeltager:kunså skulle trrr-18'3s til
ne fek¡;. betale 5kt'mere i s'cartperge' soltt
gav anledning-bil
at få d-e flere'uL,1en1anr1ske rj.eltagerer med' De-b
cer korn nielrge modarguen liv]-ig clisleuticn l¡land.t medl-emmerne' og
måbte man sarrd-elig
menter frem bl_a. fik v.L at vide, i tysklanrl
mange steder'
betale gode startpenge, og d.et verr faktis tilfældet til jorrlen
falde
så uian bl-ev hurtig-b enlge om at lat1e forslaget'
igen.Dervarogså,úaleom¿r,tmanskulleirLviteredeuderllantlske
i ticlen op ti1
deltagere til at co privat hos nogle ar med-l-emmerl:Le
det store Iøb,
til dansk'o8 samti''
carl- i,i-nder genttlg sit tilb';d. om a't ovcrsæ.tte
komplet f or.begnelse OVer d-e Museer. d.er
d.i g t,i Lbøð' halr at lave en
foreer offentlig tilgængelige i både Øs't og vest;europa'tlamtjdig som
slog carl at vi ti1 Ratty skagen benytted.e veterartkøretøiet

De:r bie'u

oltsamlervogne uncler 'l øbet '

liiødetslutted-emedati¡ornanrjentakked.eforal].ed-eforslag
gode id-eer urle hos
.er var fremkommet,deb vi¡;te jo at d-er er mange.
ren'
med.lemmerne og''d.et er 3oti.t aL få dem f

MÆ.RKEDAGE.
En and-en af -¡ore store, internationa,l-t kend.te kanoner, ne;rnli-¿3
lV. V. Jensen, Sct . Jørgensg.a'oe i Odense er tige så stilJ-e, o8 uden.
ret mange har lagt mærlce til- det rund.et svinget med. de 75 d.3o/I2-71i.
lune, Besindighed og faglig Cyg;tighed. er nogle af de cgenskaber
N.V. er i besidd-el-se af . Utallige er rJe Løb, ltan Ltar deltager,- i båd.e
Lter og i udland-et, og han rejser stadig langt for at se el-] er deltage

i et T.T. lØb.
Uden a.t prale kan N. V. sikert smykke sig
æ1d.ste, aktive motorsportsr'.and-.
Hjertelig ti.l lykJre I'I.V.

med

at være danmarks

Kj e1d .

TIlB lll
Forslkrinesselskabe t Nord.lvset tifbvder.

Veteranforslkring.
Motorcykler.
Ansvar præmie 1975 index kr. 71,oo I/I år1igt
Ubegrænsede kilometer og d.age.
Veteranbil-er kr 1oo, oo I/I årtigt
overførsel- fra et arrd.et selskab til Nordlyset kan ske
indsendelse af d.in gamle police.
Assurand

ør P Petersen

lTordlyset, land.egreven 6
llol- K
o1-11 44 22.

ved.
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LYGTE P

PEFLEKS
KLOKKE

LøBSKALENDER I975.
RaL 1vi

Danmar k.

I

Febr.

T. de Magtenbølle

4

ForårsIøbet

29-3r

Maj
Maj

5-6

Jul-i

Sommerløbet

to-)L

Aug.
Sept

Egeskovløbet'

27_28

Rally

Fyn

SjæIland'

Fyn
SjæI1.

løvfa1d-støbet

Ral-lY

OBS OBS OBS' OBS

Kurt Søgård

lelf 0 Hansen
JyIIand Kai Boilesen

Skagen

i gdlandet '
APril Vår RallY
26
L7-L9 Mai Xanten
2+-25 Mai Gerlingen
of Man
Isle
Juni
tt'
t
Jdni Luneburg
4'6
L3-L6 Junl T'lindrnil]--Ra1lY
Juni BanberY Run
22
Juni Skåne RaIIY
L+7o-7L Aug Skåne Rund-t
SePt Sol-tau
Lz-I+
SePt Hengelo
2o-2I
endnu et
Og i 11. time har vi fået
Juni ValvolineRally
7-B

FMS.

Viggo Hansen
Arne Graversen

Sverige
Tyskland-

lyskland
England.

Tyskland
Tyskland
England

Sverlge
Sverige
Tyskland.
HolIand.

Dansk

Rally'
SMKGGfadsaxe

OBS'

ttelse.

været På sPil
( aarrig unskyldning) har
Sætternissen
Egesk ovl øbet.
augus t. UnskYl-d..
d-en rigtige d-ato er 7o-31

Re

rr3ilkarr og grund'lovscLag (natv
RaIl På grun cI af sponsoren
til den 29-3o'3L Mai'
lukked.ag) er Ra11Y Ska gen rykket
pr telefon, normalt er det jo en
BestYrelsen har drøfte t dette
e vi hol-de fast ved den første
generalf or samlingsbe sIutning, skull
peng e'l?, umuligt at skaffe en
dato-/?, miste en stor sum sponsor
generalforsamlj-n8'i'l ' 'kan
ny
til
ind.kalde
lgen'
sponscr
så stor
skal have besked, trYkning
ikke l-ade sig gøre tid-smæsslg' Bilka
d"Yrere r men startPengene må
Løb,
jubilæums
er
det
osv,
af program
bestYrelsen taget ansvarö
heller ikke bl-ive f or store ' 11@ har
RallY Skagen ti1
( med. chancer for dlverse næser) ' og flyttet
29-3o-3I Mai.
Skae en

ilril 0Pilm
llr$f,18
Der er vist ikke mange 1nd.en for M C sporten, der
ikke kender Motor Dress i Blågårdsgade??
Efter i flere år at have drevet forretnirrgen
alene har Fru Petersen besluttet at tukke denne
land.skendte

forretning pr. 1.

apr11.
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lârirl h't'or
Det første løb vi kan rlr:l1'age i, bljr''cr på Fy 'lr
irTour r1e i4agtenbø]-lerr kØIes den B' februar'
F¡.ns lvlotor fjpo'rts
at holde ord,
Efter hvad. r.!1.s. 16ver, og de prejer som regel
e:l fl;rverld.e købnanci
kan d.et blive d.e1, helt s['cre kolde L{ys' med
spild.er '
merL varnl sLLppe . Ba-r'e han ikke
WillyPculsel'LeI.rneiì.arrai\gØl,såvilivid-.:me].'eomløbet,
sårjngtilWill¡l,hanvedalt,ornTourd-ell.iagtenbr;11-e.
Tetf " o9_+IALo1.
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Spec.: lndustrihaller
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SV. AAGE SØGAARD

Nordholmen 13,
Avedøre Holme,
2650 Hvidovre,

Tgrslevvej
Gerlev

Telf. (01) 49 16 3s

3ó30

In ternationale b iltranspor t er

SPECIALVÆ

R

FOR

Jregerspris

03-322116

BILER _MZ _ SUZUKI

KSTEDET

I

TilbehØr

-

Reservedele

HARLEY DAVIDSON

_ KNALLERTER
- Udstyr

Aut. forhandler

JOHN ARENDTSEN

POUL HOLM

Hovedgaden 482

2640 Hedehusene
Trf. (03) 16 08 45

Roskildevej 56 A

2500 Valby

Trf. (01)301818

Vi

Medl. af D.A.F. og M.F.F

KØR GODT
KØR LUNT
KøR MED

er veteraner

også som

@

Rivetts termoforet overtrækstøj på din Veteran
så det bliver en solskinstur i al slags vejr, den
kan nemlig fåes lige fra støvlesnude til
fingerspids og ikke at forglemme
PREMIER styrthjelm for din sikkerhed.

forhandler

Conrad P. Møller & Søn A/S
6600 Vejen

- Tlf. (05) 36 03 00

v/ N. H. Petersen
Allegade 67, Horsens,

tlf. (05) 62 8t

55

NIMBUS MOTORCYKLER
Cy
pper m.

v.

des omgående

linderudboring

Fremsti lling af krumtaplejer
Pålægning af tand kranse

Aluminiumssvejsning

ENGHAVE MOTOR
Enghavevej 16,

1674 København V

Ttf. (01)2221

10

NIMBUS

VIGGO THOMADSEN
Mariagervej 153

8900 Randers
Ttf. (06) 43 03 44

Tænk fornuftigt, før DE handler nyt eller brugt
kør til HILLERØD, stort udvalg - gennemført service også efter købetforretningen, hvor køber og sælger mødes år efter år.

II()I¿1[IO
HTLLER0D

Donmorts ældste VOLVO-forhondle¡-

PÅ GENSYN

HILLERøD AUTOLAGER
Lars Larsen A/S
Københavnsvej l9-25, 3400 Hillerød. Tlf. (03) 26

Eg.skov
ri()lst']^RK

0l 9l

PRøV EN
AUDI

BRøNDUMS HOTEL
Skagen

fYN

(,tt|lr¡-ili V\l \l'rt'ltLls

Vctcrlnmuscum
Flr

Bilcr

M(

Vogrrr

8q+

H. G. Nielsen
Veilevej 108
6000 Koldins
Ttf. (05) 522555

Stedet, hvorfra I
starter eller

afslutte¡
løbet

VÆG TIL V,IEG TÆPPER

Nålefilt - Linoleum - Vinyl
Køkkenborde og gulve
få hellere et tÌlbud fra
GULVMANDEN
fens Madsen
Griffenfeldsgade 28. Tlf. (01) 39 95 72
Rabat tilD.V.M.'er

