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The Old Gas Station er blevet et fælles projekt for de
to ægtepar Per og Dorthe Karmark og Vivi og Brian
Grønhøj. I den gamle servicestation finder man nærmest alt, der hører til et stykke autentisk amerikansk
kulturhistorie. Jukebokse, spillemaskiner, emaljeskilte
og amerikanske nummerplader garneret med en
stribe danske knallerter.

Faderen, sønnen og barnebarnet er sammen om
at få en gammel Rudge Ulster fra 1935 til at gå så
stærkt, at de håber den kan gøre sig gældende på
verdens mest ultimative højfartsbane - Bonneville
Salts Flats i USA.
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Indlæg der bringes i bladet står
for forfatterens egen mening
og udtrykker nødvendigvis ikke
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De fleste danskere har enten selv haft en Folkevogn,
eller kender nogen, der har ejet en sådan. Det gælder
også, selv om man er født et stykke tid efter den sidste blev solgt som ny i Danmark. Den sidste model
af førsteudgaven af bidraget til det tyske ”wirtschaftswunder” blev solgt i Danmark i 1975, altså et stykke
tid før 32-årige Ronnie Olsson fra Lyngå syd for Randers blev født.
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Benny Koch på Fyn ejer denne billedskønne sølvmetallic BMW 1600-2, som kun blev fremstillet i
1.662 eksemplarer i årene 1968, 1969 og 1970.
Det er en helt normal BMW 1600, kun ”toppen” er
anderledes med den fine kaleche.
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Lidt påhængsmotorhistorie
Ny bog: Formel 1 i Danmark
Italienske biler i upassende vejr
Aars Stumpemarked forår
Sekura Mini’s fremtid
Asaa Havn Nostalgi Træf
Dansk originalitet er en bremsklods
Stort netværk for alle hobbykøretøjer
Aktivitetskalender
Mangler du lidt opmærksomhed
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Anne Zibrandtsen fra Vejle rykker et halvt år
ud af kalenderen for at koble af og se Europa
fra sit Folkevognsrugbrød fra 1966.

Go Go er næsten lige så
sjælden som hønsetænder.

et
og meg
mere
En Mercedes 280 S fra 1972 er en eftertragtet
klassiker. Vi har mødt en nybagt glad ejer!

Toyota Hilux var en gang den kommunale
vejmands arbejdshest. I dag er en årgang
1986 en klassiker.
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