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Det er absolut ikke hverdagskost at møde en person,
der ejer seks Mercedes-Benz pick-up biler - alle med
gule nummerplader, og alle absolut kørende. Men
det har Martin Overgaard i Arnborg ved Herning.
Som set før begyndte det med et enkelt eksemplar,
der så blev til seks hen ad vejen.
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Forleden var tiden på Handest station – for en kort
stund – skruet 90 år tilbage, til den gang landets
statsminister hed Th. Stauning og regenten hed
Christian X. Jernbanestationen dannede rammen
om præsentationen af en nyistandsat Ford A Turdor fra 1930.
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Utroligt at et bilmærke som Simca efter stor succes
lige pludselig ophører - og næsten går i glemmebogen. Når vi kører til træf ude omkring i landet er det
sjældent at møde en Simca, uanset om vi her tænker på Simca Aronde, Simca Vedette, Simca 1000
med hækmotor, Simca 1300 og 1500, de noget
nyere Simca 1307 og 1308, Simca Horizon, Simca
1100 for blot lige at nævne nogle af de kendte modeller, der kørte her i Danmark.
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Honda har altid haft en tradition for at prøve interessante tekniske løsninger - nogen gang på
problemer der ikke eksisterer. Hans Peter Møllers lille vandkølede VT250F fra 1983 er et godt
eksempel.
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Finn Lyster glæder sig til at fejre Citroens 100 år!

og meget
mere

Bybilledet før og nu.
Bilerne har i mange præget bybilledet –
men hvordan ser det ud i dag?

Portræt af en ildsjæl: Knud Jørgensen
formidler utrætteligt historien om Nimbus
motorcyklen

BFC- Knallerteventyr i Danmark

Næste nummer udkommer den 7. Juni 2019

Indlæg til VeteranPosten
Har du historien?
-

Skriv den til os
Send i brev eller som E-mail, eller CD.
Forkortelser - bør udelades.
Fotos må meget gerne medsendes, gerne i farver.
Husk at angive afsender.
Med venlig hilsen
Redaktionen

98 VeteranPosten 05-2019

