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Finn Lysters Citroen 5HP fra er fra 1922 og dermed
fra Citroens allertidligste år. Bilproduktionen begyndte i 1919, og Citroen 5 HP blev en populær bil, og
der blev også solgt en del i Danmark. Selv om man i
dag kan synes en bil med den alder er håbløs at køre
længere ture i, afholdt Citroen sig ikke fra at tage på
ekspeditioner tværs over Afrika i deres dengang nye
biler. Disse var forsynede med larvefødder, og man
kan læse mere om disse ekspeditioner i bogen ”På
larvefødder gennem Afrika”.

Side 22 Nyhavn og Kastellet

Knud Jørgensens store historiske viden om Nimbus og militærhistorie kom for alvor til udtryk, da
han sammen med Ole Kristensen, Thomas Secher og Dan Zachariassen opbyggede en tro kopi
af de Nimbus-motorcykler, der mødte den tyske
invasionsstyrke den 9. april 1940.
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Hvert år d. 5. maj er der vårmønstring i Kastellet i
København, men for nogle begyndte vårmønstringen i Nyhavn. Det er populært både blandt bilejerne
og blandt publikum. Bilejerne får gratis morgenmad
og lejlighed til at vise deres bil frem, mens publikum
– mest udenlandske turister – kan glæde sig over
en flot samling biler langs kajen. Det myldrede med
tilskuere.
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En beretning om et industrieventyr i den lille
landsby Skuderløse på Sjælland. Hvor BFC blev
den største knallert producent i Danmark. Produktionen over en 10-årig periode fra 1950 til
1959 udgjorde 100.000 knallerter og 200.000
motorer som blev leveret til andre knallertfabrikanter.
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Selv om Benny Lysen er fyldt 73, fylder motorsporten stadig meget. Nu er det på to hjul, men engang
var det på tre, og der vandt han ikke mindre end
seks Danmarksmesterskaber

og meget
mere
Siger man Tønder Veteran Klub –
siger man også Dres Callesen
Hvad gør man, hvis man vil have en pinstripe eller diskret anhængertræk på sin
klassiker?

Det rå uspolerede og upolerede look skal
bevares på den gamle Taunus

Næste nummer udkommer den 4. Juli 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 06-2019

