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- en sjældenhed, kun to registrerede i Danmark!

Honda XL125S
Retro Garage • Dronning med forstand på biler • Tour de Fur • Livet på landevejen
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Corona hænger jo i øjeblikket nok de fleste langt ud
af halsen, men da VeteranPosten mødte den grønne
Toyota Corona van MK II fra 1977 på de gule nummerplader, måtte vi alligevel høre nærmere, og da
coronanedlukningen sidste år måske i virkeligheden
er den indirekte årsag til, at den blev reddet, kan man
ligefrem snakke om at ringen på en eller ande måde
blev sluttet. Ejeren af bilen, Jens Pedersen fra Sorø er
først i en forholdsvis sen alder blevet klassikerentusiast
og fortæller, at det skete ved lidt af en tilfældighed, og
at det netop blev Toyota var også lidt af en tilfældighed

Side 8 Tim har med sin Retro Garage
skabt en lille amerikansk tidslomme
på Sjælland50 år!

Der er noget særligt ved veteranbilløb der strækker sig over flere dage. Ved de fleste endagesløb
sidder man meget for sig selv i sin bil. Naturligvis
får man vekslet ord med andre deltagere, men
det bliver ofte mest med dem man kender i forvejen. Kører man over flere dage har man aftener
sammen, og man når at lære folk at kende og
får talt med mange mennesker. - Tour de Fur i
september var et godt eksempel.

Side 24 Ove har ikke helt mistet
glæden ved sine klassikere trods
modgang!
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Pr. halvår kr. 239,- incl. moms
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måned efter måned. Bestiller du
et gaveabonnement vil du i løbet
af få dage modtage det seneste
nummer af VeteranPosten samt
et gavekort der er udfyldt med
gavemodtagerens navn og
adresse samt et indbetalingskort.
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samme adresse fremsendes det
i neutral kuvert. Et gavekort kan
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Klassiske biler er for mange ikke bare køreture, det er
også miljøet og stemningen omkring dem, og specielt
amerikanerbilentusiasterne har formået at skabe et
helt miljø med tøj, cowboyhatte og –bukser, strutskørter, country og 50`ermusik, og som nok noget helt
specielt i forhold til den øvrige klassikerverden skabes
amerikanermiljøer i garager, på træf og nu også i lidt
større skala som Tims Retro Garage i Gerlev ved Jægerspris på Sjælland.
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Ove Iversen følte sig alt andet end som verdens
heldigste mand, da han en forårsdag i april vendte
sig om efter at have modtaget en besked fra sin
kone, der var kommet forbi hans værksted. Flammerne slikkede op ad værkstedet fra nogle gamle
dæk, reservedele og en plastkofanger - og de
bredte sig hurtigt til hele værkstedet, flere biler og
en stor del af hans lager af reservedele ligesom
hans privatbolig ved værkstedet brændte.
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Hennings Plymouth Valiant fra 1963
har kørt i Danmark fra ny!

Renault Estafette - Frankrigs udgave af VW ’rugbrødet’
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Hvem skal arve din klassiker? VeteranPosten har
sammen med en advokat set på mulighederne,
også hvis du ikke har direkte arvinger.

Danmarks Busmuseum er skabt og
opbygget af frivillige!
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