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Bjarke gjorde det umulige!
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- Fortidsuhyret fra 72 kan stadigvæk
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Ser man billederne af den Karmann Ghia, som Bjarke Kramer Andresen fra Haderslev restaurerede på
blot to og et halvt år efter han købte den i 2015,
forledes man til at tro, at han kunne have hentet
den på den skrotplads i Sverige, som VeteranPosten
besøgte i septemberudgaven. De fleste ville umiddelbart løbe skrigende bort, hvis man fik til opgave
at restaurere den mildest talt rustne bil, som Bjarke
kastede sig over.

Side 18 Münch Mammut
- Fortidsuhyret fra 72 kan stadigvæk

Det der startede med et ønske om en garage til
et par Morgan-biler, udviklede sig hurtigt til en
ide om at skabe et museum med Morgan-biler
og andre ”skøre” ting. På den måde kunne min
passion for Morgan-bilerne blive noget, jeg kunne
dele med andre interesserede og nysgerrige, som
kom forbi.

Side 32 Samsø bussen
Dirch Passers bus - næsten

DTP:
Tina Dons Laursen
Abonnement:
Pr. halvår kr. 239,- incl. moms
Pr. år kr. 450,- incl. moms.
Pr. år kr. 850,- incl. moms. (Europa)
Pr. år kr. 950,- incl. moms. (Øvr.udl.)
Tegner du abonnement er din
garanti - Du kan til enhver tid
opsige dit abonnement til udløb
af en periode.
Gave abonnement:
-En gave man bliver mindet om
måned efter måned. Bestiller du
et gaveabonnement vil du i løbet
af få dage modtage det seneste
nummer af VeteranPosten samt
et gavekort der er udfyldt med
gavemodtagerens navn og
adresse samt et indbetalingskort.
Har gavegiver og gavemodtager
samme adresse fremsendes det
i neutral kuvert. Et gavekort kan
ikke ombyttes til kontanter.
Distribution:
Distribution Plus / PostNord

Eftertryk:
Kun efter aftale og altid med
kildeangivelse.
Indlæg der bringes i bladet står
for forfatterens egen mening
og udtrykker nødvendigvis ikke
bladets holdning.

Dengang Martin Thode købte den brugte Münch
Mammut i 1974, betalte han 8.500 DM for den. Beløbet lyder måske ikke af særlig meget i dag. Men på
det tidspunkt kostede én Deutsche Mark omkring fire
kroner, så det løb alligevel op i små 35.000 danske
kroner. Og for at sætte det i relation til noget kendt,
kostede en fabriksny Honda CB750 det år 21.422
kroner.
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Når der er tale om lastbiler, spiller andre faktorer
ind ved valget end for personbilernes vedkommende – sådan var det bl.a. lige efter 2. verdenskrig, hvor denne artikels lastbil stammer fra
– nemlig 1946.
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Bilmesse & Brugtmarked
Fuldt hus i Karensminde
Sønnesønnen kørte fra bedstefar
Borgerforslag: Afskaf registreringsafgift
Køsters Motorboghandel: Total ophør
Lys over land
100 oktan tilbage i hanerne
Mad og helte på Wedelslund næste år
MhS Årsmøde 2018
MhS: Flere farver på nummerpladerne
Tegn abonnement
Aktivitetskalender
Fiat Uno årgang 1991
Indsend annonce
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Anton Andersen fra Ringkøbing har en
BMW R69 med S, og så er det den trediesidste, der løb af samlebåndet.

Tommy Helms søger at bevare sin
Taunus 12 M fra 1961 i original stand

og meget
mere
Opel GT er nu 50 år og den danske
Opel GT klub er 35 år!

Den lever endnu i hjemlandet og har det rigtig godt!

Næste nummer udkommer den 1. november 2018
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