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SUSME PEDERSEN 

Omkring juletid kom der en mail  fra en tidligere Mørkøv dreng, som  kunne tilfø-
re historien om HJP motorcyklen en række af spændene detaljer.  

Han skriver bl.a.: 

”Jeg har med interesse set jeres billeder af  Pedersens motorcykel.  

Jeg har tænkt på den i mange år, hvor blev den af, og har også været i Helsingør 
for flere år siden, for at se om den var der. 

Jeg kender den, for jeg kommer fra Mørkøv, og kom meget som dreng på Peder-
sens værksted  -for der skete der altid noget . 

Jeg har jo ikke været med til at bygge den, men har fulgt den lige fra begyndel-
sen. 

Jeg var med den dag den skulle prøvekøres. Den blev trukket i gang af en anden 
motorcykel, som blev  kørt af Poul Sørensen -og som kom meget på Pedersens 
værksted . 

Hvad der gik galt ved jeg ikke, men baghjulet blokerede ,så den måtte tilbage til 
værkstedet. 

Lidt om Pedersen -som jeg husker ham .Han var en meget rar mand og han ban-
dede aldrig. I Mørkøv havde de fleste øgenavne, og det havde Pedersen også. Vi 
kaldte ham for susme Pedersen eller også uha uha Pedersen.  

For når Pedersen blev spurgt om hvordan  det gik,  sagde han  uha uha eller sus-
me -det går ikke så godt . 

Det var lidt om susme Pedersen, som jeg husker ham.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Harald Johannes Pedersens værksted fotograferet i  vinteren 1940 

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

Nr. 8, 2020 

Dette er ottende 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. 

  

  

 

http://www.vennerest.dk


 

DETALJERNE 

 

Som bekendt brændte motorcykel medens den stod på Teknisk Museum i Helsingør, og en række af detaljer gik tabt ved bran-

den. 

Arbejdsholdet har på bedste vis forsøgt at genskabe mange af detaljerne, og dette i den ånd som motorcyklen er bygget i. Det 

har krævet megen tålmodighed og indgående kendskab til ”teknikkens” verden at få mange af udfordringer på plads, men 

dette er qva de mange dygtige teknikers formåen heldigvis lykkes.  Ingen udfordringer  har været for store –og heldigvis besid-

der værkstedet en række af ældre komponenter -som har kunne genanvendes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

De originale greb var næsten smeltet under branden, og kunne ikke genbruges. Et par ”nye” Magura greb blev 

oppoleret og geninstalleret i de originale bespændinger. Et nyt beslag til kablet måtte opfindes, og det hele 

fremstår nu igen i brugbar stand. 

Styrbremsen med nyt håndtag og mellemstykke. Bremsestangen er nu forbedret med returfjeder så 

fodbremsen ikke ”hænger”. 


