Veteran
Posten

Nr. 173 August 8/2021 • årg. 15 • Kr. 52,00

Detroit Electric Car

Nkr. 72,00 • Skr. 70,00

- 300 km. på én opladning .... i 1913!

Nimbus-købmanden
Henrik Andersen
Fiat 500 • AP has left the building! • Det er lysten der driver værket • Route66Thy med ny rekord

Indhold
Side 4
Asbjørn faldt pladask for stregerne
fra Bertone

Side 26 Både Bedstemor And og
Henry Fords kone Clara kørte Detroit Electric elbil!

Asbjørn Dueholm er faldet pladask for de Bertonedesignede linjer ved Citroen BX. –Den har jeg været facineret af, siden jeg var lille, sammen med
Citroen CX og XM. Jeg har bare ikke helt turdet
købe de andre, fortæller han. Da Citroen/Peugeot
i 1982 præsenterede deres Citroen BX var den
baseret på en fælles platform for de to modeller
Citroen BX og Peugeot 405, som også delte motor
og gearkasse, men BX havde bevaret, som meget
karakteristisk for Citroen, et Bertone-designet karosseri og ikke mindst den hydropneumatiske affjedring.

I dag vokser populariteten og udbredelsen af elbilen med nærmest eksplosiv hastighed. De ses af
de fleste som fremtidens køretøj. Nærmest lydløs
og uden udstødningsgasser er de et produkt af
den moderne teknologi. Men elbilen er ikke nogen ny opfindelse, for godt 100 år siden havde
den i forhold til de øvrige biler forsynet med forbrændingsmotorer udsigt til en mindst lige så lys
fremtid, som den har i dag.
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Mange af VeteranPostens læsere kender jo nok
Anders Peder Nielsen fra Randers – måske bedre
kendt blot som ”AP” – som en af ankermændene
bag de velbesøgte messer i Fredericia, hvor der
blandt andet sættes flere hundrede klassiske biler til
salg to gange om året. Men det hele startede et helt
andet sted med en af de mange ideer, som AP var
så god til at få. Og vi skriver netop ”var” for AP døde
i forsommeren 2021, 74 år gammel. AP var kendt i
størstedelen af det danske klassikermiljø.
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Eftertryk:
Kun efter aftale og altid med
kildeangivelse.
Indlæg der bringes i bladet står
for forfatterens egen mening
og udtrykker nødvendigvis ikke
bladets holdning.

Mange klubber har deres egen købmand, klubbutik eller hvad man nu vælger at kalde ”forretningen”. Her kan medlemmerne ofte købe
reservedelskataloger, instruktionsbøger og andre
lignende merchandise med klub- eller bil-/mc-logo. Disse små klubbutikker drives ofte af ildsjæle
som for eksempel Henrik Andersen, der driver
købmandsbutikken i Danmarks Nimbus Touring
fra sin bopæl i Dronningborg ved Randers.
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Freja Munk er en af de unge klassikerentusiaster,
der har kastet sig over ældre Toyota Corolla, der
nu har mere end 50 år på bagen.

Jonas Jøhnk Lohmann tog Servicevognen –
en Volvo Amazon fra 1967 – til Malaga. Men
hjemturen blev lidt anderledes end planlagt!

og meget
mere
Ole Juhl var med til at stifte dansk DKW Klub for 46 år siden og senere Danske DKW Veteraner. Siden har der stået
DKW og klubarbejde på en stor del af fritiden.

I en ny artikelserie møder vi de værksteder,
der hjælper klassikerfolket med at holde deres
køretøjer på vejen. Vi har besøgt Vintage Car
Service ved Søren Vestergaard.
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