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De små Fiat 500 passede og passer stadig perfekt
i gadebilledet i de italienske byer med gamle huse
og smalle gader, og de er nemme at parkere. Man
ser dem mange steder parkeret ved vejsiden eller
måske ved fortrappen side om side med støvler, sko
og de flotte blomsterpotter. Enkelte steder kan de
endog finde vej til altanen, som vi så i en by.

Side 12 BMW R69S

Ja, Opels salgsmateriale sparede ikke på lovprisningerne, da deres nye Opel GT blev præsenteret
i 1968, og medlemmerne af den danske Opel GT
Klub, der blev stiftet for 35 år siden, 10 år efter
den sidste Opel GT blev produceret, er heller ikke
mindre begejstrede. Men hvad sagde datidens
motorpresse, som jo forventeligt nok ikke kunne
forventes at være så forudindtaget.
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Anton Andersen er mest vild med BMW, og det har
været favoritmærket i rigtig mange år. Selv har han
en BMW R69S fra 1968 med en flot Steib sidevogn.
Men det er ikke en hvilken som helst 69S. Nej - det er
den 3. sidste, der er produceret.

I første halvdel af 1970’erne undergik materiellet
hos Århus Brandvæsen en omfattende udskiftning og udvidelse. Dels på grund af, at store dele
af vognparken var forældet (seneste automobilsprøjte var leveret i 1954) og dels forbi brandvæsnets opgaver voksede i omfang og kompleksitet, i en kommune i stadig vækst.
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Den lille ”Frøøje” har fulgt Peder Østergård
trofast i 17 år!

70-årig og 11-årig søn kørte
6246 km på 11 dage på 25-årig MZ

og meget
mere

De Soto SC New Six 1932

Tag med på et besøg på det veldrevne
Odsherred Brandmuseum
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