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Det skulle jo ske, som min kære og kloge fætter
udtrykker det, Toyota Corolla er med sine nu 55 år
på bagen rykket ind i klassikernes rækker. Særligt en
gruppe unge har lidenskabeligt kastet sig over 2025 år gamle udgaver af det andre kalder noget af
det mest kedelige familiebil, man kan finde.

Side 10 En tilfældighed der førte til
Ole Juels passion for DKW

DTP:
Tina Dons Laursen

-Min kærlighed til TVR startede som tidlig teenager, hvor jeg ofte sad og læste min fars gamle
Årets Biler. I udgaven fra 1964... eller er det 1965,
er der et foto af en mørk TVR Griffith 1964 (En
Grantura med Ford V8 - modellen før Vixen), og
denne RÅ sportsvogn blev allerede dengang en
drømmebil for mig - som min Jaguar E-type også
var. I slut 80’erne kikkede jeg på et par Grantura’s
i England, men £ kursen og den dengang relativt
høje afgift i forhold til prisen, gjorde at jeg måtte
slå ideen ud af hovedet.

Side 32 Forkærlighed for engelske
biler blev til levebrødet

Abonnement:
Pr. halvår kr. 239,- incl. moms
Pr. år kr. 450,- incl. moms.
Pr. år kr. 850,- incl. moms. (Europa)
Pr. år kr. 950,- incl. moms. (Øvr.udl.)
Tegner du abonnement er din
garanti - Du kan til enhver tid
opsige dit abonnement til udløb
af en periode.
Gave abonnement:
-En gave man bliver mindet om
måned efter måned. Bestiller du
et gaveabonnement vil du i løbet
af få dage modtage det seneste
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.

Ole Juel besidder en stor viden om to-takternes
mysterier og er ofte livlinen, når klubbens medlemmer har tekniske udfordringer. -Ole Juel er ekstremt
kyndig vedrørende DKW – han har altid selv kørt de
fortræffelige to-taktere og har selv restaureret og opbygget et par af de åbne, sportsprægede modeller.
Han har gennem årene hjulpet mange af klubmedlemmerne med utallige problemer, fortæller Flemming Møller.
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Søren Vestergaard har selv flere Jaguarer. -Vi har
igennem mange år været deltagere i alt hvad Jaguar Klubben havde af arrangementer og selv lavet flere løb for klubben. Samtidig var Vintage Car
Service en af klubbens store sponsorer til mange
klubløb og andre løb. Nu håber både Helle og jeg,
at vi får tid til at restaurere og køre i vore egne Jaguarer. Vore børn har dog lidt svært ved at forstå,
at deres far kan glæde sig til pensionistlivet. Hvad
skal jeg dog lave spørger de? Men som sagt har vi
selv flere gamle Jaguarer, vi gerne vil have ud at
køre, forklarer den kommende ”pensionist”.
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En stor del af bilerne på Reersø Amerikanerbilmuseum har en
dansk historie. Den fortæller indehaveren gerne gæsterne.

og meget
mere

Lisa Mikkelsen kan næsten ikke holde sig fra frivilligt arbejde!

Klassikere og gamle bygninger med mere klæder
hinanden. VeteranPosten har fulgt læserne på fotosafari.

Martin Overgaard restaurerer
gerne specialudgaver af klassikerne.
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