Veteran
Posten

Nr. 130 Januar 1/2018 • årg. 12 • Kr. 42,00

100 side
1320 ny r
annoncer!e

Nkr. 49,00 • Skr. 57,00

Ford Fairlane 500 Club Victoria

Harley-Davidson
Electra Glide
Klassisk Jaguar med el-motor • DANBILEN - få hele historien
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So low… So lively…. and OH!
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Ole Reiche og hans kone Lydia har sammen med
deres datter deltaget i mange amerikanerbiltræf.
Både i Sverige og herhjemme hvor sommer-ferien,
ligesom for mange andre amerikanerbilentusiaster
ofte planlægges efter det årlige US Car Camp i Øster
Hurup.

Harley’s topmodel var FLH Electra Glide med alt
touringgrejet. Dens 1200 cc store ’Shovelhead’
motor var den sene type fra 1970, men havde
ikke det bedste ry: Dels pga. at kvalitetskontrollen
sejlede lidt i årene hvor ’American Machine and
Foundry’ (AMF) ejede Harley-Davidson.
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Man drømte om at fremstille en postbil bygget 100 %
til formålet. Man ville lægge stor vægt på arbejdsforholdene i bilen, og ikke have så meget fokus på bilens
design. Målet var at fremstille en arbejdsplads på fire
hjul. -Få hele historien om Danbilen.

4
7
10
12
14
16
17
20
24
26
28
30
31

Glædeligt Nytår
So low ... So lively.... And oh!
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historiske rødder
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Kommer man til Letlands hovedstad Riga, bør man
ikke snyde sig selv for den oplevelse det er, at besøge og opleve det store motormuseum, som hedder
Riga Motormuseum.
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Horch 930 S Streamliner årgang 1939
100 unikke knallerter på auktion
NSU træf i Mariager 2017
Kombi af gamle husdyrracer og teknik
Tegn abonnement
Aktivitetskalender
Range Rover - hvad kan sådan en koste?
Indsend annonce
Rubrikannoncer
Næste nummer

VeteranPosten 01-2018

3

Iæs bl.a. i næste nummer

Gå ikk
e glip a
næste
f
numm
bestil e er t
abonn
ement

VW K70 er i dag en sjælden og måske lidt overset klassiker!

Der er to typer hvide nummerplader – de
første er i dag historiske og værd at bevare!
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BMWs Barokengel er i dag en sjælden fugl –
mød en glad ejer!

Honda Civic og lidt
Honda historie

Næste nummer udkommer i kioskerne den 7. februar 2018
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Har du historien?
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