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Med de netop næsten helt overståede coronarestriktioner med indrejseforbud, test, mundbind med
mere kan det egentlig være hele relevant at spørge
læserne om ”hvor langt nåede du i ferien” eller ”krydsede du grænsen” og høre om klassikerfolket, der
tog deres klassiker med på turen til udlandet i år. VeteranPosten har mødt nogle af disse, der ikke tøver
med at anbefale andre entusiaster at bruge deres
klassiker til ferieture i udlandet. Det kan de sagtens
holde til, er deres erfaring.

Et nærmest et skæbnesvangert stop ved en lidt
tilfældig stor veteran- og klassikerforhandler i
Palm Beach – Rag Tops hed den. De havde en liste med deres salgsbiler, men jeg kunne umiddelbart ikke finde en Corvetten fra 1959. Jeg fandt
den endelig for enden af en trappe på første sal.
Jeg var helt solgt, men vi skulle videre til Fort Lauderdale og andre attraktioner, husker Knud Erik
Guldager.
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Når det gjaldt teknik, var Sovjetunionen oftest et hestehoved bag Vesten, og har i flere omgange kopieret såvel biler og motorcykler, som fly - nogle gange
på licens, andre gange ikke. Ford A, Boeing B-29 og
BMW R71 er blandt dem. Kina overtog sidstnævnte
i de år hvor de to stormagter stadig var på venskabelig fod.
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for Danmarks grænser
Eftertryk:
Kun efter aftale og altid med
kildeangivelse.
Indlæg der bringes i bladet står
for forfatterens egen mening
og udtrykker nødvendigvis ikke
bladets holdning.

Der er veteranbiler, og så er der veteranbiler. Som
regel tænker man på lidt ældre biler, som ser ud
som de kom fra fabrikken, selvom den rullende 35
års grænse også gør langt yngre biler til veteraner.
Lidt mudret blir det dog, når en replika bil bygges
op på et 1939 chassis, men kun med langt yngre
dele.
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Dan Lerche måtte absolut eje den sjældne franske
lastbil med tilnavnet Belphegor. Gæt hvorfor?

og meget
mere

Richard Dam Laursen er ikke bange for at tage på
ferie i sin Ellert. I år var det Sverige og Bornholm,
næste år er planen en tur på tværs af USA.

Nicolai Sørensen nyder som formand samarbejdet
i Historisk Opel Klub Danmark.

VW og Retro Museum i Ulfborg er ikke bare
en stribe Folkevogne, men en totaloplevelse
man gerne kører langt for at se.
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