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Side 20
Har Citroën Xantia potentiale
som fremtidig klassiker?

Den danske Ford Classic Club, der i princippet favner
alle europæiske Ford biler ældre end 25 år, er en af
disse, og det er netop også 25 år siden klubben blev
dannet. Ford Classic Club DK er en aktiv landsdækkende klub, der har som formål at bevare europæiskproducerede klassiske Ford-biler og dele til disse.

Den første Citroen Xantia kom på gaden i 1992
og er dermed mere end 25 år gammel. En alder,
der normalt udløser interesse blandt klassikerentusiasterne. Men var Citroen Xantia ikke blot en
ordinær familiebil, der i bedste fald blot kan kandidere til titlen som hverdagsklassiker – men det
er jo da heller ikke nogen dårlig titel.
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Historien om PMZ-A-750 er speciel, for motorcyklen
er ret beset lavet på Singer symaskineabrikken i byen
Podolsk, og derfor er motorcyklen også kendt under
navner Podolsk. Byen Podolsk er en industriby syd for
Moskva, og den ligger ved bredden af Pakhrafloden.
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Medens mange danske byer kæmper med myndigheder og naboer for at få lov til at afholde historiske motorløb i bymidterne, er man knap så pjattet
i norditalienske Bergamo. Her rykker man gerne et
motorløb ind bag byens historiske mure, så man
blandt andet kan se lidt italiensk fuldblod på hjemmebane.
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Næste måneds motorcykel er ikke én
motorcykel, men tre søskendetrillingerne
bestående af Honda CB350, CL350 og SL350,
og hver har deres helt egen personlighed.

Kan Fiat Uno, der kom på markedet
for 35 år siden, blive en klassiker
som Fiat 500!

get
og me
mere
Opel Kadett A blev hurtigt en populær
bil, da den kom frem i 1962. Vi har mødt
en glad ejer!

Citroen fejrer i år flere runde fødselsdage.
2 CV fylder 70 år og Mehari 50 år.

Næste nummer udkommer den 3. Maj 2018

Indlæg til VeteranPosten
Har du historien?
-

Skriv den til os
Send i brev eller som E-mail, på CD eller disketter.
Forkortelser - bør udelades.
Fotos må meget gerne medsendes, gerne i farver.
Husk at angive afsender.
Med venlig hilsen
Redaktionen

98 VeteranPosten 04-2018

