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Motorrummet i Kims Allante fra 1993 fik monteret
den helt nyudviklede 4,6 ltr Northstar motor på 295
hk. og ligeledes ny 4 trins automatgearkasse med
overdrive. Kims bil har kun kørt få kilometer og motorrummet står nærmest som nyt.

Et gennemgående træk for de ildsjæle VeteranPosten de seneste to år har lavet portrætter af er,
at de påpeger, at klubarbejde og foreningsarbejde
er et holdarbejde, ikke en enkelt persons indsats,
selvom mange medlemmer nok vil mene, at
ildsjælene trækker et stort læs. Paul Andy Andersen fra Odense, der er medstifter af og næste år
formand gennem de seneste 25 i Ford Classic
Club DK.
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Fremtiden, ja jeg kunne godt tænke mig at skille
BMW’en helt ad, få den lakeret, pakket om drivlinen
og så renoveret kabinen, men en stor faktor i det
projekt er jo tid, og så længe der ikke er mere af
den, så køre den jo også fint som den er. Sælge
den? Det kan dem der kommer efter mig finde ud
af siger den glade ejer, Allan V. Lassen.
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Det var en godt brugt vogn med 18 år på de
danske veje bag sig, som Erik Jensen anskaffede sig i 1988. Men det var en MG og gammel kærlighed ruster som bekendt ikke. Det
var også en ganske særlig MG, en saloon.
Dertil ganske sjælden. Det er den også i dag og
der findes næppe flere end en halv snes i landet.
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Per Christiansen kunne ikke stå for den
originale Mercedes 250 CE fra 1970 med
få kilometer på tælleren.

og meget
mere

Tom Rasmussen blev tidligt grebet af
bilerne fra Renault.

Lambretta med vitaminer

PanzerMuseum East, der er Skandinaviens
største private samling af militærkøretøjer
fra Warszawa-pagten, er et besøg værd.
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