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Citroen Ami, der så dagens lys i 1961 er en af dem,
og netop derfor er det en bilmodel alle med godt et
halvt hundrede år på bagen alligevel husker. Frankofile med hang og kærlighed til Citroens specielle
og i deres øjne epokegørende modeller som Traction Avant, ID og 2CV, nærmest elsker den specielle
Ami medens datidens danske motorjournalister
ikke havde de store lovord til overs for det de kaldte
et misfoster.
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Allan Laxby, nuværende formand for Dansk Vintage Motor Club, har i mere end 25 år været en
del af den danske klassikerscene. I 1994 blev
han medlem af Opel GT Klub Danmark og i
2003 af Dansk Vintage Motor Club. Hans passion og organisatoriske talent bragte ham hurtigt
på formandsposten i begge klubber. I den tid har
han som mange andre oplevet klassikerverdenen
og dermed klubberne og klublivet forandre sig.
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Philip Dreyers sorte Saab 900 turbo model fra 1988
ligger lavt, har de tjekkede 3-eger fælge, en ’Carlsson’ hækvinge, og i motorrummet gemmer der sig
en 16-ventilet motor med turbolader. Denne Saab
så heftig ud da den kom frem for en halv menneskealder siden, og den ser heftig ud idag.
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Den første danske autocamper har kørt
i mange lande, og den eksisterer stadig!

og meget
mere

Klaus Horsdals Buick har dansk historie.

Eugenio Lai er faldet for franske fristelser
og klubarbejde omkring dem.

Opel Ascona 1970 - 1988 og dens
”søstermodel” model Opel Manta A
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