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Fra generalforsamlingen 2006 
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 Aalestrup Classic - Bil & MC Klub 
Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og veterankøretøjer, der er i områ-
det.  Kravet for at man kan optages i klubben er, at man har eller har interesse i køre-
tøjer, der er mindst 25 år gamle. 
Klubben har klublokale på Vandværksvej 4a i Aalestrup. 
Hjemmeside:   www.aalestrupclassic.dk - Webmaster: Henrik Bygholm 
Kontingent: Kontingentet er fastsat til kr. 200,- pr. år. Beløbet betales forud pr. 1. 
januar. 
 
Bestyrelse: 
Henrik Bygholm, Formand   Bruno Rasmussen,  Kasser 
Engparken 45 , 9620 Aalestrup  Grandgårdsvej 38, 9530 Støvring 
98 64 33 30 / classic@post.tele.dk  24 85 45 06 / hannesbo@e-mail.dk 
Jens Lund 
Pilevej 6, 9620 Aalestrup 
98641972 / lundjens@yahoo.dk 
       
Klubbladet ”Tændrøret” 
”Tændrøret” udkommer 3-4  gange om året, alt efter behov. Historier og billeder 
modtager redaktøren meget gerne. Vil du sælge eller købe, er der også mulighed for 
at indrykke en gratis annonce i klubbladet. 
Finn Frederiksen, Redaktør 
Ulbjergvej 5, 9620 Aalestrup 
98647227 / ffrederiksen@hotmail.com 

Klubben 

Klubtrøjer 
Klubben har Polo T-shirts og trøjer med vores loge på. De er sorte med hvid tryk - og 
er i den bedste kvalitet vi kunne skaffe. Trøjen koster kr. 145,- og T-shirten kr. 112,-. 
Trøjerne kan købes hos Jens Lund: 98 64 19 72 - eller i klublokalet. 
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Køb og salg 
Alle - også ikke-medlemmer af Aalestrup Classic - kan gratis få optage en annonce. 

Sælges: BMW Isetta 300 1960. Nysynet og i god stand. Kontakt Ejvind Madsen, 
Middelfart på 64414261 eller 23241383 for flere oplysninger. Pris kr. 65.000,- 

Købes: Vi mangler stabelstole til klublokalet. Vi har nogle, men de er ikke de bedste, 
så findes der en 40-60 stykker til små penge, så kontakt Henrik på 40192592, e-
mail: classic@post.tele.dk 
 
Købes: Fadølsanlæg. Jeg er på jagt efter et billig fadølsanlæg til klublokalet. Nu har 
vi jo sådan en fin bar, og så må vi vel også have lidt udstyr! Henrik 40192592 e-mail: 
classic@post.tele.dk 
 
Købes: Gammelt TAXA skilt til at sidde på taget. Andet TAXA udstyr har også inte-
resse. Henrik 40192592, e-mail: bygholm@c.dk 
 
Sælges : CD med billeder fra de ture vi har været på med klubben. Lige til at sætte i 
DVD afspilleren. Har baggrundsmusik. Henrik 40192592, e-mail: bygholm@c.dk 
 
Sælges : Kølergitter til 1959 Oldsmobile 88. Som nyt. Kr. 2.700,-. Finn 98647227, 
e-mail: ffrederiksen@hotmail.com 
 
Sælges: 5 stk. navkapsler til Ford Thunderbird 1965. Finn 98647227, 
e-mail: ffrederiksen@hotmail.com 

ADVARSEL 
En lille advarsel fra Tommy: 
Jeg har haft solgt Healey’en til en, der kalder sig Sir Manfred Elton. PAS PÅ ham 
eller andre, der vil betale med check. Det viste sig, at checken var falsk. Jeg har meldt 
det til politiet, som siger, at der desværre er mange, der bliver snydt i tiden, men at 
det ikke er alle, der er så heldige som mig og opdage det i tide. 
 
Kommentar: Det er desværre et udbredt fænomen Tommy har været udsat for - det 
går under betegnelsen scam. Typisk vil en køber sende en falsk check og måske end-
da på et for stort beløb, og vil bede om at få det overskydende sendt retur hurtigst 
muligt. Lad være med at sende penge eller udlevere en vare/køretøj indtil banken har 
sagt god for checken, det kan tage flere uger, og kan køber ikke vente, så find en an-
den køber. Lad dig ikke stresse til at gøre noget hurtigt! 

Finn Frederiksen 
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Kommende arrangementer 

Veteranudstilling ved Aalborg Zoo 

D. 16/5 2007: Fri adgang og servering til 
deltagerne. Det er Midt Vendsyssel Vete-
ranklub, der er inviterer. Tilmelding til Jør-
gen på 98887310. 

Grundlovsdag - Landsdækkende veterandag 
D. 5/6 2007: Vi støtter selvfølgelig op om at den 5. juni skal være veterandag over 
hele landet, så derfor bliver der en fælles køretur. Se mere på klubbens hjemmeside: 
www.aalestrupclassic.dk eller kontakt Henrik 40192592. 

Krumtapperne 
Lørdag d. 8/9 2007: Lundø Classic Motor Show 
Danmarks Smukkeste Motor 
Træf på Lundø Camping, ca 15 
km. nordøst for Skive, i tidsrum-
met 10 - 16. Mad og drikke kan 
købes hele dagen. Gratis adgang 
for alle.  
Info.: Lasse og Lone 97538018 - 
61744157 og 
www.krumtapperne.dk  
  
Sidste års deltagertal rundede de 
400 køretøjer - biler, mc'er, last-
biler og vans. 

Tange Sø Veteranklub 
 
D. 9/6 2007: 10.00 – 17.00. Veterantræf på markedspladsen i Ans. Præmier til de 
flotteste og mest særprægede køretøjer. Præmieuddeling kl. 15.00.  Mad og drikke 
kan købes. Alle er velkomne. Gratis adgang for alle. Info: John B. 86879666 
  
D. 10/8 2007: Klassisk show i forbindelse med ”Tvilum Scanbirk Rallyshow” i Får-
vang. Opvisningskørsel på rallybanen. Præmier til de flotteste og sjoveste køretøjer. 
Mødetid mellem kl. 17.00 og 18.00 ved DK Benzin, Fårvang. Fri gennemkørsel for 
udstillere. Gratis adgang til både rallyshow og klassisk show. Info: Freddy, 40109370 
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Maj 
4. Midt-Vendsyssel inviterer til køretur. (se omtalen i Tændrøret, nr. 1/2007)  
5. Stumpemarked i Aars. Klubben har stand. 
9. Generalforsamling som indledes med årets første køretur (se indkaldelse her i 

bladet). 
17. Veteran-, vintage- og liebhaverauktion i Vejle - se katalog på 

www.autoauktion.dk 
23. Parade i aalestrup med kandidaterne til Miss Himmerland. 
26. Parade med MC’er, veteraner og amerikaner biler i Løgstør 
27. Optog til Knaberfesten i Aalestrup. Gratis mad og drikke til deltagerne. 
 Tilmelding til Henrik 4019 2592 eller classic@post.tele.dk 
 
Juni 
1. - 3. Engelsk Træf i Allingåbro. 
2. Stumpe-, bil- og motorcykelmarked ved Jysk Automobilmuseum i Gjern. 
9. Veterantræf i Ans 
13. Aalestrup Classic arrangerer fælles køretur i Løgstrup - husk tilmelding på tlf: 
 8664 4033 
16. Veteranudstilling ved Aalborg Zoo 
17. Aalestrup Classic Træf 2007. Se bagsiden af bladet eller de seneste nyheder 
 på www.aalestrupclassic.dk 
23. Byfest i Gedsted. Udstilling ved hallen. Fra kl. 13.30. Tilmelding til Henrik 
 4019 2592 eller classic@post.tele.dk 
 
Juli 
29. Optog til Revlingefesten i Møldrup. Vi mødes kl. 12.00 i Møldrup. Gratis mad 
og drikke til deltagerne. Mere information hos Henrik 4019 2592 eller clas-
sic@post.tele.dk. 
 
August 
8 Aalestrup Classic arrangerer fælles køretur i Støvring - husk tilmelding på tlf: 
 2485 4506 
10. Tvillum-Scanbirk Rally Show 
25. Klassisk Bilmarked i Silkeborg. Se mere på www.automania.dk 
26. Sensommertræf, Rindsholm Kro. 
 
September 
8. Lundø Classic Motor Show 
12. Aalestrup Classic arrangerer fælles køretur i Morum ved Aars - husk 
 tilmelding på tlf: 9862 3759 
 

Kalenderen 
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Klubben 
Nyt fra formanden 

Så kom foråret og vi skal igen ud på vejene og lufte køretøjerne. Vores velbesøgte 
aftener i klubhuset, afløses nu af køreture i den danske sommer. Der er fuld hus i ka-
lenderen og jeg glæder mig til at komme ud os se hvad vores værter har at vise os. 
Dem der laver turene vil gerne at så mange så mulig kommer, så støt op og kom med 
ud og få nogle gode oplevelser. 
Det har været en forrygende vintersæson med mellem 20 og 25 medlemmer til klub-
aftnerne. Det har virkelig været en fornøjelse at se så mange. Det er også blevet til 
mange nye medlemmer og mange af dem har også besøgt os i klubben i vinterens løb 
– velkommen til dem! 
Jeg har endelig fået lavet bremser på min BMW Isetta, men det er vel heller ikke for 
tidligt. Nu har den stået tæt på 1½ år med dårlige bremser, så det er dejlig at få den 
lille trehjulede på vejen igen. Jeg får desværre lavet for lidt i værkstedet, for arbejdet 
her ved PC med hjemmesiden, træf og alt det andet ”papirnusseri” tager en hulens tid. 
Heldigvis har Finn taget over med bladet,og det er der jo kommet et flot resultat ud 
af. 
Jeg kunne godt tænke mig at vi laver nogle forskellige arbejdsgrupper, der tager sig 
af fx stumpemarkedet i Aars, Aalestrup Classic-træf, organisering af køreture m.m. 
Har du interesse i at være med i nogle aktiviteter, så kontakt mig venligst, så vi kan få 
nogle arbejdsgrupper i gang og dermed aflaste bestyrelsen lidt. 
Vi er også kommet i gang med Aalestrup Classic-træf 2007. Vi håber at det bliver 
lige så godt besøgt som sidste år og selvfølgelig gerne bedre. Kender I nogle der kun-
ne være interesserede, så træk dem endelig med den dag. Vi mangler hjælpere til sel-
ve dage, så det ikke bliver så stresset som sidste år. Er du interesseret i at give en 
hånd til træffet en time eller to, så kontakt venligst et af bestyrelsesmedlemmerne. 
Vi har lige haft tilbudet om at deltage i åbningen af tivoli i Aalborg den 28. april, men 
tilmeldingsfristen var før bladet her udkom, så alle fik desværre ikke tilbudet om at 
komme med. Man kan dog altid melde sig, for kommer der afbud, så er der jo plad-
ser. Turen har været annonceret på hjemmesiden og endnu engang vil jeg opfordre til 
at tilmelde sig tilbudet om en nyhedsmail fra klubben, hvis man har adgang til inter-
nettet. Har man ikke selv adgang til nettet, så kan ens børn eller bekendte man har 
god kontakt til, godt tilmelde sig og så på den måde få nyhederne straks de kommer. 
Vi skal have trykt nogle klistermærker m.m. til klubben, så er der et medlem der har 
gode forbindelser til sådan noget, vil jeg gerne kontaktes. 
Vi mangler stadig stole til klublokalet, så høre I om nogle kantinestole eller lignende 
vi kan få til små penge, så er vi interesseret. Vi kan nemt bruge en 60-70 stole. 
Jeg vil også lige minde om at vi har stand på stumpemarked i Aars den 5. maj. Kom 
forbi og få en tår kaffe, øl eller vand og byt en historie eller to! 
Jeg håber at vi bliver mange der mødes rundt om i løbet af sommeren og jeg vil ønske 
jer alle en rigtig god og aktiv sommer.  

Henrik Bygholm 
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Kommende arrangementer 

D. 27/5 2007: Optog til Knaberfesten. Der er 40 års jubilæum i år, så mød op og være 
med til at fejre det. Gratis mad og drikke til deltagerne. Tilmelding til Henrik 
40192592. 
I forbindelse med Knaberfesten skal der kåres en ny Miss Himmerland og i den for-
bindelse vil de gerne have assistance af 5 åbne veteranbiler. fra bilerne vil der blive 
uddelt gavekort på ialt kr. 20.000. Det er onsdag den 23. maj fra ca. 17.30 til 18.30. 
Er du interesseret i at hjælpe med at køre de kønne piger rundt, så kontakt venligst 
Henrik hurtigst mulig på 40192592. Se mere på www.knaberfesten.dk. 
PS. En MGB og Morgan er allerede tilmeldt. 

Stumpemarked i Gjern 
D. 2/6 2007: Stumpe-, bil og motorcykelmarked ved Jysk Automobilmuseum i Gjern. 
Kl. 10-16. Tlf.: 86875050. 

Stumpemarked i Aars 
D. 5/5 2007: Klubben har stand ved stumpemarkedet i Aars. Mød op og få en snak. 
Se mere på www.aars-stumpemarked.dk 

Engelsk Træf i Allingåbro 
D. 1/6 - 3/6 2007: Mosten MC er stolt af at kunne præ-
sentere Engelsk Træf for 25´gang. Traditionen tro vil 
der være masser af underholdning, i form af Drag Race, 
Classic Cross (i år med Ove Lundell Trophy) TT- ræs, 
tomgangs konkurrence, fælles tur og selvfølgelig fest 
og musik i teltet fredag og lørdag aften. 
 
Se mere på www.mosten-mc.dk 

Parade med MC’er, veteraner og amerikaner biler 
D. 26/5 2007: Kl. 10.00 inviterer Løgstør Handelstandsforening til parade. Løgstør 
Garden trækker op kl. 12.30, hvor paradekørslen starter. Efter paraden er Løgstør 
Camping vært ved pølser,øl og vand. 
 
Tilmelding senest d. 21/5 til Michael Olesen, 98642542 eller 27521092. 
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Galleri 

Klar til årets første køretur 2006 

Man kan kun blive glad af at køre BSA 
5 

 

Nyt fra redaktøren 
Dette er så blad nummer to, jeg står for. Der har været så metget materiale, at bladet 
nu er udvidet med fire sider. I dette blad har Ove været så venlig at finde et gammelt 
billede og en god historie bag. Jeg modtager gerne mere af samme slags og udvider 
gerne bladet endnu engang.. Som et PS til Ove’s historie kan jeg fortælle, at der blev 
fremstillet ca. 4000 Triangel lastbiler og busser på fabrikken i Odense, og at aktierne 
i 1958 blev solgt til NSU. Næste nummer af Tændrøret udkommer først efter som-
merferien, inden vi tager hul på en ny omgang klubaftner. 

Finn Frederiksen 

Indkaldelse til generalforsamling den 9. maj 2007 
 
Aalestrup Classic Bil & MC Klub har for vane at flytte rundt med generalforsamlin-
gen. I år skal vi til Viborg, nærmer bestem hos C.C. Cars på Agerlandsvej 10, Vi-
borg. 
 
Vi starter aftenen med en rundvisning på Viborg Kraftvarmeværk, Industrivej 40, 
Viborg  kl. 19.00 og derefter følges vi ad til C.C. Cars et par hundrede meter derfra. 
C.C. Cars er vært ved kaffe og småkager. 
Er du interesseret i at følges med 
andre, så er der afgang fra klubhu-
set kl. 18.00 og vejen går over Ged-
sted og Skals på vejen til Viborg. 
 
Er der forslag til dagsordenen, så 
send dem venligst senest en uge før 
til Jens Lund, Pilevej 6, 9620 Aale-
strup eller mail på: lund-
jens@yahoo.dk 
 
Af hensyn til kaffen og rundvisnin-
gen på varmeværket, så meget ger-
ne tilmelding til Jens Lund på 9864 
1972. 
Undertegnede har fået det planlagt 
så smart, at jeg sidder på Gran Ca-
naria den aften, så derfor alt kontakt 
til Jens omkring generalforsamlin-
gen. 
 
 Med venlig hilsen Henrik Bygholm 

Klubben 
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Aalestrup Classic-træf 2007 den 17. juni. 
Vi vil igen I år lave Aalestrup Classic-træf og vi håber på stor tilslutning til arrange-
mentet. 
Sidste år var der mellem 75 og 100 køretøjer i løbet af dagen, og det håber vi selvføl-
gelig gentager sig i år – og gerne flere selvfølgelig. Kender I nogle som kunne være 
interesseret, så byd dem endelig med. For god ordens skyld, vil jeg lige gøre opmærk-
som på, at man ikke skal være medlem af klubben for at deltage, og at det selvfølge-
lig er gratis! 
Der vil også i år være mulighed for at købe mad og drikke ved klubhuset, og har man 
nogle stumper man gerne vil sælge, så er der også et stumpemarked, hvor man gratis 
kan sælge sine stumper. 
Hvis det er muligt, vil vi gerne have tilmelding af hensyn til indkøb af mad mm. Vi 
laver en liste på hjemmesiden over de køretøjer som tilmelder sig, så man kan gå ind 
og se, hvilke køretøjer der kommer. De første er allerede tilmeldt og så endda helt fra 
Lemvig og Aalborg. 
Som noget nyt vil alle tilmeldte køretøjer blive kørt frem foran Knaberscenen og bli-
ve præsenteret for publikum. De gamle køretøjer skal jo gerne både ses og høres! 
Der er præmier til de ”bedste” køretøjer i tre kategorier: MC, klassiske biler og vete-
ranbiler. Det  er deltagere og publikum der bestemmer hvem der vinder via afstem-
ning. Desuden er der udtrækning af købmandskurv blandt dem, der deltager i afstem-
ningen af de ”bedste” køretøjer. 
På hjemmesiden er der billeder fra sidste års træf, så kig forbi og se de mange flotte 
køretøjer. 
Sæt kryds i kalenderen og tag familien med til en hyggelig dag blandt de mange flotte 
køretøjer. Træffet 
er jo meget tæt på 
både Den Jyske 
Rosenpark og 
Danmarks Cykel-
museum, så der 
er også andet at 
se på end gamle 
biler og motor-
cykler… 
 
Vi ses den 17. 
juni fra kl. 10-16! 
 
 Bestyrelsen 

Aalestrup Classic Træf 2007 
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Siden sidst 
Klubaften, d. 14/3 2007 

Denne aften mødte også 25 medlemmer op, det er herligt med så stor interesse for 
klubben. 
Henrik blev desværre nødt til at aflyse Norges turen på grund af for få tilmeldinger. 
Derefter blev der fulgt op på forrige klubaftens ebay, og der blev givet til tips til søg-
ning på internettet. 

Finn Frederiksen 

Klubaften, d. 12/4 2007 
Igen en aften med mange fremmødte, så på denne sidste klubaften i vinterhalvåret var 
vi igen nødt til at rykke ind i det store lokale. 
Mange var i det fine forårsvejr mødt frem med veteranerne. Ib med sin nyindkøbte 
Chevrolet 1931, Tommy med en MGB, Arne i Alvis’en, Carsten med Morris 1000 
ladvognen, Kurt i en Fiat 1500 og John med sin Opel - og Henrik kom med sin Isetta. 
En fin afslutning på vintersæsonen. 

Finn Frederiksen 

Klubaften d. 14/3 2007 
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Siden sidst 
Klubaften, d. 14/2 2007 

Denne aften mødte 25 medlemmer op - heraf mange nye. Velkommen til jer. 
 
Aftenen startede med en gennemgang af mulig-
hederne på internet auktionen ebay. Spørgely-
sten var stor, og vi fik ledt efter en kædekasse 
til en AJS, hvilket vi dog ikke fandt. Vi fandt 
dog en gammel Cadillac, og gamle Volvo 
P1800’er. Internettet rummer mange muligheder for at finde både køretøjer og reser-
vedele. Så vi kan tage emnet op igen ved andre klubaftener, hvis nogen har specielle 
ønsker. 
 
Vi har snakket om at tage andre emner op (f.eks. vedr. restaurering eller andet) til 
nogle af klubaftenerne, hvis der er stemning for det. Hvis det har interesse, så giv lige 
et praj 

Finn Frederiksen 

Besøg hos Claus og Michel i Pederstrup den 3. marts 2007 
Claus & Michel fra BMW klub 367 havde inviteret til garagemøde på Djursland. 
Jørgen Krogh og undertegnede tog turen til Djursland for bl.a. at se den gamle 3-
weeler Morgan fra 1929 som en ældre dame i byen havde stående. Damen som er 
omkring de 85, var utrolig frisk og fortalte med stor iver om køretøjet. Det var en 
spændende bil at se og historien var lige så spændende. 
Derefter tog vi til 
Citroën-træf i Kolind. 
Det var dog mest 
noget gammelt 
skrammel vil jeg vur-
dere, men det var 
måske heller ikke lige 
årstiden til at tage de 
flotteste eksemplarer 
frem på... 
Efterfølgende var vi 
ude i Claus´s garage 
og så på hans køretø-
jer inden vi fik kaffe 
og friskbagt kage 
inde i varmen. 
Tak for en god dag og 
et godt initiativ. 

Henrik 
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Fra at have siddet indendørs hele vinteren skal vi nu ud at køre. I år er der planlagt 
køreture på følgende datoer: 
 
9. maj: Generalforsamling og årets første køretur. Jens Lund 9864 1972 
 
13. juni : Finn Mortensen, Kvostedvej 36, Kvosted, 8831 Løgstrup. Tlf: 8664 4033 
 
8. august: Bruno Rasmussen, Grangårdsvej 37, 9530 Støvring. Tlf: 2485 4506 
 
12. september: Per Mogensen, Morumvej 80, Morum, 9600 Aars. Tlf: 9862 3759 
 
Alle aftener begynder kl. 19.00, og når der er styr på tropperne køre vi en lille tur 
rundt landskabet ad de små veje, og nyder den danske natur. 
 
Tilmelding er nødvendig, så ring til arrangørerne, hvis du vil ud at køre. Ægtefæller, 
kærester og andre interesserede er velkomne. 

Sommerens køreture 

Færgeindvielse i Hvalpsund 2006 
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eBay - internet auktion 
eBay - auktion på internettet 

 
I februar og marts  måneds klubaftner fik vi snuset lidt til eBay og mulighederne for 
at handle køretøjer og reservedele. Jeg vil lige kort følge op på det her i bladet. 
 
For at kunne byde på eBay skal man oprettes  som bruger. Først skal man finde på er 
brugernavn. Det kan f.eks. være VolvoDreng eller BrianH eller hvad man nu synes.  
Dernæst kommer kodeordet (password): Det bør bestå af en blanding af mindst 8-10 
bogstaver og tal. Et eksempel kan være: 1504kaj1955, hvor fødselsdato og navn ind-
går. 
 
eBay findes i mange 
lande, og er man først 
oprettet som bruger ét 
sted gælder det også de 
andre lande. Så er man 
ejer af en Citroën, så 
vil det være naturligt at 
søge på en fransk eBay 
side. 
 
Med hensyn til sælge-
re, så bør man udvælge 
de der i forvejen har et godt ry 
på eBay. Når en sælger sætter 
noget til salg, vil hans tidligere 
køberes tilbagemelding fremgå. 
Som det ses i eksemplet har 
whodew (hans brugernavn) 107 
tilbage- meldinger, og  95% har 
været tilfredse med handlen. 
Ved at klikke på 107 kan de 
enkelte køberes mening om 
handlen ses. 
 
Søgning på eBay kan være 
noget af en videnskab. F.eks. vil en søgning efter dele til 1959 Cadillac kunne udfø-
rers på mange måder. Hvis der i søgefeltet skrives: 1959 cadillac  kommer der mange  
resultater, men måske ikke alle, f.eks. vil søgeteksten: (1959, 59) cadillac  give flere 
hits fordi nogle sælgere måske kun skriver 59 og ikke 1959. Tilsvarende vil der fås 
flere resultater med søgeteksten: (1959, 59) (cadillac, caddy) så det er om at bruge 
fantasien når der søges på eBay.  (fortsættes i næste nummer.....)  

Internetadresse Land 

www.ebay.com USA 

www.ebaymotors.com USA 

www.ebay.ca Canada 

www.ebay.de Tyskland, Østrig  

www.ebay.fr Frankrig 

www.ebay.it Italien 

www.ebay.ch Schweiz 
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Fra gamle dage 
Triangel overlevede besættelsen. 

Som vi er bekendt med, var brugbare erhvervskøretøjer under besættelsen i fare for at 
blive konfiskeret af værnemagten. Viste Triangel blev derfor i tide adskilt og gemt 
forskellige steder, så den på ingen måde havde værdi for tyskerne. 
Om han har ejet bilen under besættelsen eller erhvervet den herefter, ved jeg ikke, 
men på et tidspunkt sælger Frederik Dalsgård i Kjellerup bilen til Holst Byrialsen i 
Nr. Rind. Holst, som mange af os kender, var jo en særdeles aktiv forretningsmand, 
Begyndte på et tidspunkt destruere døde dyr, hvoraf han fremstillede kød- og benmel. 
Hertil havde han brug for en lastbil og købte derfor Trianglen. Chaufføren ved bilen 
er for øvrigt hans kone Elna`s bror Henry Christensen, som senere var vognmand i 
Hvalpsund. 
 
Trianglen som model er for mig ukendt, men er nok fra allersidst i tredverne, Kende-
tegnet på den afrundede snude. Måske nogle af læserne genkender årgang og model? 

Ove Haubro 


