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Normalt møder man barokengle som lidt svulstige
englebasser udskåret i træ i blandt andet de tyske
kirker og ikke i en flot gul udgave på fire hjul i Mindeparken ved Classic Race i Aarhus. Men det er
ikke mindre sådan, at Christian Halling fra Søby ved
Hornslet præsenterer sit gule vidunder, og ham og
hans bil vender vi tilbage til senere.

Side 12 Speedway
1000 meter kunstværket

Denne – en af de allerførste Land Rovere – skal
være med til at fejre Land Rovers 70 års fødselsdag. Og det kan jo næsten ikke gøres bedre end
ved at restaurere en af de biler, der var med til at
starte det hele.
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Pr. halvår kr. 239,- incl. moms
Pr. år kr. 450,- incl. moms.
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af en periode.
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måned efter måned. Bestiller du
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nummer af VeteranPosten samt
et gavekort der er udfyldt med
gavemodtagerens navn og
adresse samt et indbetalingskort.
Har gavegiver og gavemodtager
samme adresse fremsendes det
i neutral kuvert. Et gavekort kan
ikke ombyttes til kontanter.
Distribution:
Distribution Plus / PostNord

Eftertryk:
Kun efter aftale og altid med
kildeangivelse.
Indlæg der bringes i bladet står
for forfatterens egen mening
og udtrykker nødvendigvis ikke
bladets holdning.

Nogle samler på malerier, andre synes det ypperste
er en speedwaycykel med en klassisk JAP motor som
det centrale omdrejningspunkt. ”JAP motoren er i
mine øjne nærmest et kunstværk. Den har en nærmest skulpturel skønhed over sig”, siger Frank Mejer.
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Engang kappedes tankstationerne om at yde service. I dag er der væk, men hos SA Bilpleje i Esbjerg
har indehaveren genskabt en rigtig servicestation.
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Mogen Jensen er mest til Suzuki, og hvor det før i
tiden mest handlede om totaktere, er der nu også
firetaktere i samlingen som denne GS 1000.

Freddy Pedersen har kørt omkring 400 rallies
siden 1971 – det må være danmarksrekord!

Mille har selv restaureret sin Yamaha

get
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Hvad sker der med de effekter museerne
kasserer? Vi har spurgt en række museer.
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