Veteran
Posten

Nr. 185 August 8/2022 • årg. 16 • Kr. 52,00

Peugeot 203 pick-up

Nkr. 72,00 • Skr. 70,00

- Olav holder liv i grisehandlerens bil

Honda Helix
’Sofaflyder’ & ’morfar-motorcykel’

De høje brændstofpriser • Sjældne amerikanerbiler kommer på auktion • Virkelig gamle biler

Indhold
Side 4 Olav holder liv i grisehandlerens bil!

Side 28 Peter Ingemann inviterer
til verdens største knallertevent i
Skagen!

Adresse:
VeteranPosten
Søvejen 1
DK-6500 Vojens

Telefoner:
Redaktion:
7640 0014
Mandag-fredag
9:00-12:00
E-mail: info@veteranposten.dk
WWW: www.veteranposten.dk
Redaktion:
Steen Jørgensen (ansvarsh.)
Sanne Jakobsen
Udgiver/Produktion:
HS Media
ISSN 1901-9815
Skribenter:
Jørgen Kjær
Jens Robdrup
Niels Jonassen
Palle Høst Andersen
Kim Scholer
DTP:
Tina Dons Laursen

Efter i flere år at have spottet denne Peugeot 203
pick-up hos en samler, og det var især dens smukke
patina som tiltalte Olav Martinsen, tog han kontakt
til ejeren, og det endte med et køb i oktober 2019.
Ifølge sælgeren havde bilen, der er af årgang 1956
kørt som grisehandlerbil i Skælskør, men havde de
seneste 30 år stået stille hos samlere.

Side 10 Med folk og røvere til
Rock n Rold

OPROB! - Kalder alle knallertklubber, knallertkørere…. Ja bare knallerter i det hele taget! Vil du
være med til verdens største knallertevent?
Ja, det lyder da som noget af en mundfuld, men
det er såmænd den seneste melding fra den
kendte journalist og TV-vært, Peter Ingemann,
der er kendt for utallige TV-udsendelser, og ikke
mindst hans mange ture rundt i landet på sin
gamle Puch Monza har taget tv-seere og knallertkørere med storm
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-Der er biltræf og så amerikanerbiltræf, som en af
deltagerne ved årets Rock n Rold udtrykte det kort
og godt, og med henvisning til det liv amerikanerbilfolket formår at skabe omkring deres biler, kan
man godt nikke genkendende til udsagnet. Et liv bestående af god 50`er og rock-musik, cowboyhatte,
tidstypisk tøj og så gedigen hygge og amerikansk inspireret mad giver sammen med amerikanerbilerne
en fantastisk stemning.
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Vauxhall og Bedford er et par engelske bilmærker,
der i dag sikkert ikke er særligt kendte blandt den
yngre generatíon af danskerne. Går man nogle årtier tilbage, var de derimod en stor og af mange
elsket og respekteret del af den danske bilpark,
og modellerne har da også gennem mange haft
deres egen klub med nu omkring 150 medlemmer – Vauxhall-Bedford Klub Danmark.
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Jens Erik Randløv hentede selv sin sjældne
Auburn i Texas.
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Hans Larsen er både formand for en traktorklub
og har eget traktormuseum, ligesom han har
inspireret sin søn Torben til samme lidenskab.

Amerikanerbilfolket har savnet US Car Camp
i coronaperioden. Nu er den klar igen!
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