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– værdig konkurrent til det engelske hundehus

Harley-Davidson XA
med kardan og boksermotor

Opel Olympia • Rolls Royce som dagligbil • Byggede luksusbiler i Danmark
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Spændingen var stor da den italienske bilproducent
Autobianchi i 1969 kunne introducere Autobianchi
A112, efterfølgeren til deres små modeller Bianchina
og Primula. Rygterne lød på en værdig konkurrent til
det engelske hundehus, som jo var blevet øgenavnet til deres Mini.

Jens Steffensen og hans hustru Irene bruger flittigt den gamle varevogn, både til ”pjatture” på
Samsø, men har også været på stumpemarkeder
på fastlandet i den.
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Motorcyklerne fra Harley-Davidson har primært været
store V-twin motorcykler. Under krigen lavede man XA
motorcyklen med kardan og boksermotor, men den
XA, som skulle tage kampen op mod fjendens BMW,
endte med at blive mejet ned af Jeep’en.

Gode venner fra HMS skubber på for at genopbygge
bilen, der således har været totalskadet hele to gange. Efter et års arbejde og meget gør-det-selv og stor
hjælp fra venner er den på gaden igen og hverdagen
fortsætter.
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Jan Laursen og Lilli Hougaard har gennemrestaureret deres Citroen HY fra 1968

Den turkisblå Opel Pickup
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Pigtrådsorkestre med respekt for sig selv
havde i 1960`erne deres egen bandbus. Ofte
et Folkevognsrugbrød. Kom med på turne!

Kim Buchardt har aldrig fortrudt,
at han for 10 år siden valgte en
Cadillac 1965 DeVille Convertible.
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