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Det er efterhånden ikke så sjældent, at man kan fejre
en 100 års fødselsdag for en bil, men at man kan
fejre de 100 år for en dansk produceret, og i øvrigt stadig velfungerende brandbil hører alligevel til
sjældenhederne. Men det er ikke desto mindre det,
Gentofte BrandMuseum har tænkt sig at gøre.

Side 16 Ner-A-Car

Man hører ofte, at en klassiker er en god investering, der holder prisen, og at rige investorer sætter deres formuer i klassiske biler. Og man hører
ofte om nærmest fantasipriser på sjældenheder
og fuldblodsbiler, der har steget voldsomt de senere år.

Side 22 Når vi snakker biler, er vi
alle sammen bonderøve!
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Eftertryk:
Kun efter aftale og altid med
kildeangivelse.
Indlæg der bringes i bladet står
for forfatterens egen mening
og udtrykker nødvendigvis ikke
bladets holdning.

De sidste 120 år har motorcykler stort set lignet sig
selv, med rørstel, benzintank over motoren og forgaffel. En bemærkelsesværdig undtagelse var Neracar,
der i 1920’erne fik succes som en lille navstyret mc,
med et specielt udseende ingen andre før eller siden brugte.
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Denne Lancia Delta HF har kørt i Italien indtil
den tidligere ejer importerede den til Danmark i
2001. Mogens Blach købte den i starten af 2017
på grund af dens unikke urestaurerede stand. –
Der er da mange steder, den har pletter, men det
er en sjælden fugl med en komplet Recaro stue
i god stand, og så er der ikke mange tilbage af
denne model med den smalle karosse, forklarer
Mogens Blach.
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En MG Magnetta ser man ikke
hver dag. Mød en glad ejer!

Skal man på langtur i klassikeren,
kan det godt betale sig at have sit
sociale netværk på plads!

og meget
mere
Steyr-Puch ”haflinger” terrænvogn
med 4-hjuls træk

Den danske klub for ejere af Volvo
Amazon fejrer 25 års fødselsdag!
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