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- den måtte Jens Erik Randløv bare eje

Et par rullende lig
Når maskinerne ligner vrag,
men alligevel fungerer glimrende

US Car Camp • Wartburg 353 Trans pickup • Cadillac Eldorado Brougham • Ford Anglia
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Ved årets Træf- og Køretøjsdag på Godset Wedelslund trillede pludselig en stor måske lidt prangende
amerikansk bil ind på pladsen, en model som VeteranPostens udsendte kun kendte fra fotos i bøger
og magasiner samt reportager fra destore amerikanske udstillinger. På et skilt i bilens vindue fortalte
ejeren, Jens Erik Randløv fra Haderslev da også, at
hans sjældne anden generation Auburn Speedster
866 var en af blot 113 fremstillede i perioden 1968
til 1981, og at han ikke havde kendskab til andre i
Danmark.

Motorcykler med patina synes at være blevet
populære de senere år, så meget at folk endda
kan finde på at ’ælde’ dem ved at male dele som
havde de årtiers slid, og finde rustne dele at montere. Maskiner der på naturlig vis er kommet til at
se hærgede ud findes dog også, som dem et par
kammerater på værkstedet ’Oliehulen’ i København kører rundt på.
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Ligesom 5 millioner fluer ikke kan tage fejl, som det
lyder på spisekortet på en kendt aarhusiansk pizzarestaurant, tog med heller fejl, da ejerne af omkring
1.100 amerikanerbiler havde lagt coronatiden bag
sig og var taget til det traditionsrige US Car Camp i
Øster Hurup i den sidste weekend af juli.
Arrangementet havde ligget lidt underdrejet under
coronarestriktionerne, og arrangørerne var derfor
spændt på interessen for at deltage. Havde de været i
tvivl, blev den i hvert fald gjort til skamme.
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-Ford Anglia er en af de mest solide og velbyggede
vogne. Det ved jeg, fordi jeg har ejet og kørt i tre
fra forskellige årgange. Den seneste har jeg haft i
30 år, siger Alan Rud Knudsen fra Karise på Sjælland. Jeg kører sådan cirka 6000 km hvert
år.Allan Rud Knudsen har således kørt flittigt i bilen i sommersæsonen og heldigvis uden større
reparationer. Alan er ikke alene om at mene, at
Fords Anglia er en af de bedste ”familievogne”,
der blev produceret i 1960’erne..
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Renault 5 fylder 50 år og har opnået klassikerstatus med
glade ejere, som VeteranPosten har mødt! nogle af!

Ildsjælen Torben Hyllested står i dag i spidsen for en
af Danmarks ældste bilklubber, Dansk Ford A Klub.
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