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- måtte have den helt store tur!

Honda CL175 fra 1968

-for nogen er de første de bedste

Vauxhall Viva HA De Luxe • Når nøden er størst • Endnu 2 garagefund • Steyer-Puch ”Haflinger”
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-Vi spurgte vore venner – og vi valgte Volvo, lød det
fra den folkekære programsekretær Otto Leisner i
en tidlig annonce for den svenske skønhed Volvo
Amazon, der blev introduceret i efteråret 1956.
Han udtalte videre: -Som fuldstændig ukyndig om
alt vedrørende biler, så vi naturligvis på en masse
mærker, og læste en stak af brochurer, da der blev
tale om at anskaffe vogn. Så snakkede vi naturligvis
også med vore venner om sagen, og de sagde alle
sammen: Vælg Volvo! Amazonens skønne linjer tiltalte os straks.

Side 16 MG Magnette ZA fra 1955
måtte have den helt store tur!

For nogen er de første de bedste. Nogle vil
have et køretøj, som både med hensyn til anvendelighed og reservedele, er lige til at gå
til. Andre, som Kurt Hansen i Brande, vil have
de mere sjældne versioner, som den første
årgang ofte er. Han foretrækker de første modeller af Hondas CB og CL modeller.
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Svend Søndergaard fra Randers er en af de begejstrede danske ejere af en MG Magnette ZA. Hans bil
er fra 1955, og har oprindeligt kørt for en udenlandsk
ambassade i København, derefter var en mekaniker
i København den lykkelige ejer før den kom til Aars,
men det er endnu ikke lykkedes ham at finde ud af
hvilken ambassade det var.
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Det er ikke helt forkert at fastslå, at Vauxhall Viva
er en engelsk udgave af den tyske Opel Kadett
A. De to biler er meget tæt på at være identiske,
konstruktionen er den samme, målene omtrent
de samme og formgivningen i store træk den
samme blot med lidt skarpere kanter på Viva.
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Vores hobby drives ofte af ildsjæle.
Dem vil VeteranPosten i en ny artikelserie hive
frem i lyset.
Den første vi møder er Michael Deichmann.

Hold da helt ”UP”, Martin har 6
Mercedes-Benz pick-up

og meget
mere
Som ny formand vil Ena Pedersen gøre
Rootes Danmark mere synlig.

Lastbilerne var en forudsætning for
brunkulseventyret i Midtjylland.
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