
Stubbekøbing Motorcykel og Radiomuseums Venneforening  

SOMMERFERIEN ER SLUT 

Sommerferien er overstået og værkstedsholdet er nu i gang igen på Tyre-

holmen.  

Restaureringen af HJP’en er nu så fremskredet, at de fleste dele er renset, 

sandblæst eller hvad der nu har været påkrævet. Der mangler stadig et 

stort arbejde, og det vil nok være lidt for store ord, at påstå at projekter er 

halvvejs. Med det nærmer sig! 

 

 

 

 

 

 

 

De sandblæste stumper skal nu grundes og efterfølgende males. Det har 

ikke entydigt kunne lade sig gøre at identificere HJP’en originale farve, 

men et godt og kvalificeret bud er, at den har været sort. Det er derfor 

valgt, at motorcyklen skal males blanksort, og dette med en eller anden 

form for stafferinger. Flere billeder af tanker viser en tank i to farver, lidt 

a’la den farvesammensætning som kan ses på en Nimbus.  Formodentlig 

sølvfarvet underdel og sort overdel. 

 

Harald Johannes Pedersen med sin 
motorcykel. Formodentligt fra 1954. 
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HJP MOTORCYKLEN 

Nr. 4, 2019 

Dette er fjerde nyhedsbrev 

omhandlende den danske 

motorcykel HJP. 

Historien om en fabrikant 

som selv byggede en motorcy-

kel -og historien om en flok 

entusiaster som vil tilbageføre 

motorcyklen til dens originale 

stand. 

Projektet kan følges på: 

      www.vennerest.dk 

God fornøjelse og læselyst. 

  

  

 

STELNUMMER 

Efter sandblæsningen af stellet er stelnummeret blevet synligt, og kan 

ses på den venstre nedadgående ramme. Stelnummeret er ”HJP NR 

51”. En fri fortolkning af dette må være –Harald Johannes Pedersen 

1951- 
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http://www.vennerest.dk


LIDT TEKNIK 

 

Krumtaphus og koblingshus er støbt ud i et, og gerakassen er 

boltet til koblingshuset. Gennem gearkassens hule hovedaksel 

går koblingens stødstang på nøjagtig samme måde som i en våd 

flerpladekobling. Forlagsakslen er forbundet til kardanakslen 

ved hjælp af en hardyskive, og endnu en hardyskive er indskudt 

mellem kardanakslen og spidshjhulet. Gearkassen har 3 udveks-

lingsforhols og gearene skiftet  ved hjælp af en fodpedal. Den 

totale udveksling i 3. gear er 6:1. 

ER DU OVERTROISK 

Sådan lød spørgsmålet en Torsdag aften fra Jan Lund Jørgensen. Anledningen var ikke et nys-

gerrigt spørgsmål omhandlende mit spirituelle ståsted, men blot et udtryk for en lidt underlig 

oplevelse. 

Forhistorien var, at Børge Møller  havde fundet og købt en gammel instruktionsbog til en Nim-

bus kakkelovnsrør. Original instruktionsbog fra en gang i tyverne, og som sådan lidt af en kuri-

ositet. 

Jan havde lånt bogen med hjem for et nærmere studie, og fandt i sin læsning af instruktions-

bogen en tilføjet skitse på et billede af Nimbus’en. En skitse som i stor grad viser vores HJP, og 

de kendte træk med den lille 2-takt motor. Havde Harald Johannes Pedersen tidligere ejet 

denne instruktionsbog, og var det hans første streger til den hjemmelavede motorcykel? 

 

Lidt overtroisk har han man vel lov til at være 

Hjulene har gennemgående nav med indvendige bremseskåle. 

Bremsebakkerne er fremstillet i slagloddet plade, og hele brem-

semekanismen er indbyrdes udskiftelig på de to hjul. 


