Veteran
Posten

Nr. 125 August 8/2017 • årg. 11 • Kr. 42,00

Hjemmebygget

100 side
1366 ny r
annoncer!e

Nkr. 49,00 • Skr. 57,00
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Velo Solex 1959
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Side 4 Germansk bilduel ved Christiansborg sætter fokus på de klassiske
bilers vilkår

Side 17
Chevrolet Master Cabriolet med en
omtumlet tilværelse

Folketingspolitikerne Henrik Brodersen fra Dansk
Folkeparti og Venstres transportord-fører Kristian Pihl
Lorenzen, der begge selv er ejere af klassiske biler,
vil gerne være med til at sikre, at de ældre køretøjer
fortsat kan bruges uhindret på de danske landeveje.

Efter sigende forærede Scavenius bilen til sin
forvalter, som desværre ikke havde råd til at restaurere bilen. Derfor stod den i en lade indtil
1990. Bilen blev herefter endnu en gang parkeret i en lade, hvor den stod indtil 2000, hvor en
yngre håndværker købte den. Chevrolet’en blev
endelig færdigrestaureret i 2001, hvor den også
blev synet og godkendt, og kørte perfekt indtil
juni 2004, hvor motoren var slidt op.
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I 1965 var Carl Frederiksen 15 år gammel og arbejdede på et knallert værksted i Glostrup, her begyndte
interessen for knallert og motorcykler. Som 18 årig
anskaffede Carl sig en Triumph Tiger 100, en af datidens meget populære 500 cc motorcykler. Året efter
blev det til en Triumph Bonneville og sammen med
kammeraterne blev det til mange ture på vejene i
København og omegn.

Dengang Fole Veteran Knallert Klub opstod i 2011,
var der ingen af klubbens daværende medlemmer
der forestillede sig, at de med deres knallerttræf ville
skabe Danmarks hurtigst voksende træf. Fra at der
kom omkring 50 til det første træf for syv år siden
og til i år, hvor der var 686 veteranknallerter fra lande
som Tyskland, Sverige og Danmark.
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Peters biler i Jelling

Veteranbiler gennem 50 år på Egeskov.

get
og me
mere

En ”rynkerøv” var den første kærlighed - den har Svend Erik Abildtrup
genfundet!

Zeppelin og Garnisonsmuseet i Tønder byder
velkommen med en Sherman tank fra anden
verdenskrig.
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