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Det sker ikke sjældent, at et projekt med at restaurere en bil tager længere tid end først beregnet. Især hvis bilen er sjælden eller en kompliceret
konstruktion. Er den tilmed fransk, kan det trække
yderligere ud, hvilket Knud Nielsen måtte sande,
da han ville have en Citroën SM.
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Horex er et mindre, tysk mærke, som i sin oprindelige form eksisterede fra 1923 til 1960, hvor
privatbilismen tog livet af de fleste mc-mærker.
Det er forsøgt genoplivet flere gange, senest i en
eksklusiv udgave med V6 motor.
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-Mine små biler har altid fået et navn. Jeg har haft både
en Tim (Audi A2) samt en Fie (FIAT 500C) og så Åge
her. Altid et kort navn. Jeg omtaler mine små biler ved
navn, fordi de bliver for mig som et familiemedlem i
perioden, jeg ejer dem. Det er også nemmere at give
dem et navn, når jeg som med Åge har en anden bil
ved siden af. Så ved folk omkring mig ligesom hvilken
bil, jeg taler om, forklarer Tina Runge Jeilman og uddyber hvorfor det lige blev Åge af alle navne?
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14 Jens Christensen - En diplomatisk personlighed

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

kombineret med gennemslagskraft

Vagn Jensen fra Randers har svært ved at skjule en
lille smule stolthed over det flotte resultat af flere
års restaureringsarbejde på en efterhånden ret så
sjælden Mercedes-model fra først i 1950`erne.
Det har han også god grund til, det har været et
kæmpe arbejde at bringe den gamle Mercedes
170 DA fra 1952 i den stand, vi nu kan se den i.
Vagn Jensen fortæller, at det faktisk er en gammel
”Københavnertaxa”,
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Klassikerfolket havde glædet sig til Motorhistorisk Køredag den 5. juni. VeteranPosten
tog med og mødte en række af disse.

og meget
mere

Nimbus-købmanden Henrik Andersen
nyder også selv turene på Nimbus.

Som arkitekt er han fascineret af Citroen BXs design.
Nu har Asbjørn Dueholm endelig fundet en.

Fiat 500 fra 1957 er en af bilhistoriens mest ikoniske
succeser, så meget at designet 50 år senere blev
’genoplivet’ med en yderst vellykket moderne udgave
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