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Dette er syvende nyhedsbrev
omhandlende den danske
motorcykel HJP.
Historien om en fabrikant
som selv byggede en motorcykel -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.

Årsskiftet er ofte en anledning til at gøre status over en given situation eller begivenhed.
Begivenheden her -er en status på restaureringsprojektet af HJP’en, og et tilbageblik på de utallige oplevelser som processen har kastet af sig.

Det hele startede med en næsten ukendelig motorcykel, som var overdraget til
museet i begyndelsen af 2019.
Kun ganske få personer kendte til motorcyklens eksistens, og den var kun lidt –og
fejlagtigt – beskrevet i den danske motorcykellitteratur.

Heldigvis fandt motorcyklen sit endelige ståsted på Danmark Motorcykel Museum, og en restaurering kunne påbegyndes i april måned 2019. Udgangspunktet
kan nærmest beskrives som en stor rustbunke, og som en lille ”tillægsgevinst”
havde motorcyklen været delvist brændt engang i 80’erne.
Til trods for det vanskelige udgangspunkt, tegnede der sig hurtig et billede af en
meget spændende konstruktion og en ligeså spændende konstruktør. En konstruktør som havde brugt næsten 4 år på en livsdrøm om en egenproduceret motorcykel, for blot at kunne konstatere, at motorcyklen ikke kunne sælges.
Det blev kun til det ene eksemplar –den eneste ene, som også blev arbejdstitlen
på restaureringsprocessen.

Det stod hurtigt det entusiastiske arbejdshold klart, at konstruktøren –Harald Johannes Pedersen – havde indtænkt en række af spændende elementer, som berettigede den kommende restaurering, og at motorcyklen skulle genskabes med
respekt for tidligere tider.
Sagt med andre ord –motorcyklen skulle tilbageføres til den oprindelige form.

Et besøg på lokalarkivet i Jyderup medvirkede til et lidt mere nuanceret billede af
HJP’en, og gav blot endnu mere mod på opgaven. Til trods for et dybere kendskab
til konstruktion, er der stadig mange detaljer som ikke kendes, og formodentligt
aldrig bliver kendt. Et eksempel herpå er motorcyklens farve og stafferinger. Der
har derfor været en række af valg, som skulle gøres undervejs, og dette med en
ærbødig respekt for motorcyklens sjæl.
Harald Johannes Pedersen med sin
motorcykel. Formodentligt fra 1954.

Projektet er nu så langt fremme, at det er til at se en ende på, og alt tyder på at
den første prøvetur vil kunne gennemføres en gang i løbet af foråret.
kontakt@vennerest.dk

Vi glæder os……….

