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En stor bilsamling, der skulle vise sig at bestå af op
mod 60 specielle biler, blev pludselig klar til at skifte
ejer, og Kenneth Falke, der er indehaver af Falke Biler
i fra Vejen og Kolding, kom i kontakt med den amerikanske ejer, inden bilerne blev sat på tvangsauktion.

Jens Ole Kastbergs Cadillac Eldorado Convertible
fra 1973 er en replika, det lægger han ikke skjul
på, og det står oven i købet klart og tydeligt på
en plakette på instrumentbrættet, men alligevel
er det en original bil. Hvordan hænger det så lige
sammen kan du læse på side 7.
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En fabriksny gammel motorcykel er både en velsignelse og det modsatte. Michael Gravesen fra Århus fandt det umulige. En fabriksny BMW R69S fra
1969, der aldrig har kørt. De tre tidligere ejere nænnede ikke at køre på den. Det nænner Michael heller
ikke at gøre, så på én gang er det fantastisk at være
ejer af en fabriksny motorcykel, men det er også det
stik modsatte.
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Siden vi besøgte Ole Jensen tilbage i 2012 har
vi løbende været i kontakt med ham. Da Ole for
alvor gør tingene 100 % er der så gået syv år. En
dag ringer Ole og fortæller, at nu er bilen helt færdig, og vi er velkommen til at komme og se den,
og således kan historien denne skønne Commer
gøres helt færdig.
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Emma ønskede sig en VW Polo til sin
18 års fødselsdag!

Iæs bl.a. i næste nummer

US Car Camp i Øster Hurup er en fast årlig
tradition – mød nogle af de glade deltagere.
I næste nummer vil Klaus Ulvestad fortælle
om den tur rundt som han og makkeren
Tormod Amlien foretog på to Nimbus
motorcykler fra henholdsvis 1937 og 38

og meget
mere
Medlemmerne af Aalestrup Classic Bil & MC Klub
tøver ikke med at kalde deres formand for en ildsjæl!

Næste nummer udkommer den 3. oktober 2019
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