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Triumph Bonneville
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Land Rover til langture • Styrkeprøven 2018 • Hvad var Panhard • CHGP
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En Land rover er som bekendt bygget til at blive
brugt – ikke blot til dagligt men også både til langture
og i vanskeligt terræn, og det er da også det, Frank
H. Pedersen fra Ry er faldet for ved sin Land Rover
110 LR, ONE-TEN” som de blev kaldt inden det blev
til Defender. Og en gammel Land Rover har som
mange andre ældre biler sin egen sjæl, og får ofte
sit eget navn.

Mange ejere af amerikanerbiler havde i år ekstra
god grund til at glæde sig til uge 30. Der blev
Us Car Camp, der afholdes en gang årligt, nemlig
afholdt for 10. gang i Fruerlund Parken, Øster
Hurup. Træffet har eksisteret siden 2009 og er
vokset støt gennem årene og er blevet et af de
største – og efter arrangørernes og de mange
tilfredse deltageres mening det smukkeste biltræf
for amerikanerbiler i Danmark.
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Har man sagt A, må man også sige B. For da Bill
Allegretti købte en fabriksny Triumph Silver Jubilee i
1977, som markerede den engelske dronnings 25 år
på tronen, var der ingen vej udenom den Triumph
Golden Jubilee, der markerede 50 året i 2002.
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Når der er tale om lastbiler, spiller andre
faktorer ind ved valget end for personbilernes
vedkommende – sådan var det bl.a. lige efter 2.
verdenskrig, hvor denne artikels lastbil stammer
fra – nemlig 1946.
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Dennis Egestad måtte hente reservedele i
New Zealand til sin Vauxhall fra 1950.

The Morgan Garage – tidslommen der er
blevet en turistattraktion på Samsø.

et
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Henrik Knudsen har sikret sig Elvis Presleys
Cadillac til sit museum i Randers.

Samsø bussen Chevrolet Siux 1934
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