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”Så smuk den er!”

Harley-Davidson 1200 JD
- Karsten Andersen går ikke
på kompromis
Austin J4 og Morris Meteor 200 • Silkeborg Veteranrally • Honda Civic • Et skridt frem og to tilbage
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Navnet på den nok noget oversete svenske sportsvogn, Saab Sonett skulle stamme fra den gang Saabkonstruktøren Rolf Melde udbrød en dag han sad og
faldt i staver over prototypen til det lille Ferrarilignende vidunder fra den svenske bilfabrik: ”Så nätt
den är!”

Side 20 Olesen - en stor kapacitet
i foreningslivet

Karsten Andersen lægger ikke skjul på, at det er
de helt store motorcykler, der fascinerer ham.
Grunden til det er nogenlunde ligeligt fordelt mellem det er dem, der er sværest at få fat i og finde
dele til og dermed også dem, der giver de største
udfordringer. Tilmed er Karsten heller ikke typen,
som går af vejen for at lave en motorcykel i stand,
som andre synes er for mangelfuld og dårlig.
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Der er ikke den mindste tvivl at spore, når vi beder bestyrelsesmedlem i Sydvestjysk Citroënklub,
Lars F. Rasmussen fortælle om hvorfor vi skal hilse
på og fortælle om Erik Olesen fra Fanø som en af
de ildsjæle VeteranPosten, mener er så vigtige for
foreningslivet indenfor klassikerverdenen – og i det
frivillige foreningsarbejde i det hele taget. Uden omsvøb lyder det: -Erik er en stor kapacitet i foreningslivet, hvor vi er mange der kan nyde, men få der vil
yde.
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”Så smuk den er!” Saab Sonet
Jeg beholder min trofaste vogn til det sidste!
Harley-Davidson 1200JD 1929
Et skridt frem og to tilbage
Olesen er en stor kapasitet i foreningslivet
Austin J4 og Morris Meteor 200
De gamle køretøjer skal overleve som
kulturarv og indgå i historiefortællingen
Silkeborg Veteranrally
Fole 2019 - Danmarks største veteranknallerttræf løb tør for numre
Lær din klassiske bil at kende
Midtvendsysel Veteranklub
17th Classic Car Challenge 2019

Old timere i sekundtæt dyst - Dansk Historisk
Motor Club (DHMC) var vært for 17. udgave af
det traditionsrige Classic Car Challenge (CCC) for
old timere, som også tiltrak deltagere fra Norge
og Tyskland.

47
48
51
52
52
53
53
54
57
58
59
98

Bog: Lastbilernes guldalder
Med klassiker gennem belgiske skove
Bog: Nimbus Jorden rundt
Ikke flere træf på Rindsholm Kro
Skoda Museum på Fyn fylder de
magiske 20 år
MhS: Har din toldkvittering et liv i skyen?
MhS: Stuttgart fastholder fri kørsel for
historiske dieselbiler
Aktivitetskalender
Buick 8 Special
Indsend annonce
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Jens Oles Cadillac Eldorado Pace Car fra 1973
er en original replika. Hør hvordan det hænger
sammen!

Det er netop 100 år siden de
første motorløb på stranden på
Fanø blev afviklet i august 1919.
Leo Madsen har været formand for NSUClub Danmark siden dens start i 1981.

og meget
mere

Der står en fabriksny BMW R69 fra
1969 med 0 kilometer på speedometret
hjemme hos Michael Gravesen.

Næste nummer udkommer den 5. september 2019
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