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I Månedsmagasinet Bilen kunne man i juli 1992
læse følgende: ”Ejere af Mazda MX-5 sportsvogne
i Danmark har fået deres egen klub, og foreløbig
er 30 af de omkring 100 MX-5 ejere medlemmer.
Klubbens første formand er Jens Mølgaard Holm,
der også var en af initiativ-tagerne. Klubbens navn er
”Mazda MX-5 Club Denmark”.
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- The Sound of Saab ’66 - Danmarks bedste beat
orkester The Beatophonics er aktuelle med nyt
livealbum og en stor tour, og når chancen byder
sig for en tur i sanger/guitarist, Søren Kochs klassiske Saab 95 fra 1966, siger man ikke nej, fortæller bandets manager Frederik Schnoor. Det er
nu også svært at forestille sig et bedre match, for
bandets musik emmer af 60’er beat og selvfølgelig passer tøjet og deres vintage instrumenter
også perfekt ind i denne tidslomme!
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Harley-Davidson har jo altid været bedst kendt for
sine store maskiner, men fra efter 2. verdenskrig og
frem til 1970’erne, var der også små motorcykler,
scootere og knallerter på programmet.
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Helt fra den første Fordson fremkom i 1917 til dagens mest moderne traktorer, har Ford-traktorerne
haft en stor og afgørende indflydelse på landbrugets
mekanisering. Overgangen fra de hestetrukne plove
til den moderne jordbearbejning var for en stor dels
vedkommende hjulpet godt på vej af Henry Fords
nye traktor.
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Jørgen Skafe Rasmussen og
DKW fabrikkerne i Tyskland
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Gamle scrapbøger fortæller motorhistorie.
Forfatteren er kommet i besiddelse af en
kendt dansk motorkørers scrapbøger.

VW 1600 blev ikke helt den succes,
man havde håbet. I dag er den blevet
eftertragtet. Mød en glad ejer.
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