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Tag godt med tøj på
Man kan sagtens køre i åben bil hele året. Man 
skal bare have en tyk jakke og et halstørklæde 
på. På billedet kører jeg Chevrolet Corvette C7 

Convertible med V8-motor og 466 hk.

Bilnørden
Her skriver jeg, 
hvad en bilnørd 

skal vide om den 
enkelte bil.

Motor 
Her er motoren
Hestekræfter 

Så meget yder den
0-100 km/t 

Så hurtig er bilen
Topfart 

Fuld gas!
Pris 

I Danmark

Halløj biltosser!
Dengang mine piger var små, spurgte de altid om to ting: Hvornår låner 
du en bil med fjernsyn og én, hvor taget kan slås ned? Der er ingen biler 
med fjernsyn her i bogen, men der er masser med tag, der kan slås ned. 
Det er sjovt at køre gennem en skov eller på en åben landevej med taget 
nede. Man kan høre motoren arbejde og møder 100 nye dufte, som man 
ikke oplever i en almindelig bil. Får du chancen, så prøv en tur.

Steen Bachmann, redaktør og biltosse
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Spider er en af de mest kendte biler fra den lille italienske Alfa Romeo- 
fabrik. Det første, man lægger mærke til, er, hvor lille bilen er. Den føles 
ikke specielt lille, når man kører i den, men set udefra er den lav, smal 
og kort. Bilmodellen stammer fra 1960’erne, og dengang var italienske 
mænd små spirrevipper – og i hvert fald ikke store tykke mænd. Selv om 
jeg er høj, sidder jeg faktisk meget godt i den. Bortset fra at toppen af 
mit hovede rager op over forruden!

En Spider er ikke særlig hurtig, hvis du stiller den over for en Porsche 
eller en anden sportsvogn, men det er heller ikke det, det handler om. 
Det handler om at slå taget ned og se godt ud – og det gør de fleste i en 
åben Spider. 

Herlig gammel kabine
Den gule Spider er så gammel, at man ikke kan 
koble en smartphone op til den. I 1990 fandtes 
der ikke engang mobiltelefoner, så musikken lå 

på noget, der hed kassettebånd.

Bilnørden
Alfa Romeo Spi-
der blev bygget 

fra 1966 til 1993. 
Bilen på billedet 

er fra 1990.

Motor 
4-cyl.

Hestekræfter 
117

0-100 km/t 
10,4 sek.
Topfart 

190 km/t
Pris i dag 

ca. 100.000 kr.

Alfa Romeo Spider
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Bilnørden
Den første 

Vanquish blev 
bygget fra 2001 

til 2005 og 
blev kendt i en 
James Bond-

film.

Motor 
V12

Hestekræfter 
573

0-100 km/t 
4,3 sek.
Topfart 

295 km/t
Pris 

5.861.000 kr.

Aston Martin Vanquish Volante
Aston Martin er en lille bilfabrik i England, der er mest kendt for at lave 
biler til Agent 007 James Bond. Men alle kan købe en Aston Martin, og 
der findes også en forhandler i Danmark. Han sælger ikke ret mange 
biler, for de er forfærdeligt dyre. Faktisk koster en ny Aston Martin lige 
så meget som en Ferrari, så det kræver en ordentlig bunke penge.

Bilen her har et svært navn. Vanquish udtales ‘van-kisj’, og det er Aston 
Martins hurtigste bil. Den har tag i et tykt lag stof, der er lavet, så det er 
helt tæt og holder støj og larm ude. På billedet er det kørt ned i bagage-
rummet, hvor det bor, når det ikke er oppe. Man kører det op igen ved at 
trykke på en knap mellem de to sæder. Taget kan endda køre op og ned, 
mens bilen kører – bare den ikke kører mere end 50 km/t.

Lyst læder over det hele
Der er kun to sæder i bilen, og man bestemmer 

selv hvilken farve, de skal have. Man kan få et 
sæt med kufferter i samme læder som i bilen, så 

det hele passer sammen.
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Der er nogle, der synes, mange af Audi’s biler ser kedelige ud, fordi de 
ikke laver ret meget om på deres modeller. Det må de selv om. Der er 
nemlig mening med det hele: Hvis man laver en bil, der ser vild og vovet 
ud, kommer den hurtigt til at se gammel ud. Den behøver ikke være gam-
mel, men allerede efter tre år kan man se, at det ikke er ny model. Audi 
gør det modsatte: Her kan en 10 år gammel bil sagtens se frisk ud. 

En Audi som den på billedet er ret dyr, hvis man køber den fra ny. Til 
gengæld er der gode nyheder, når man vil sælge den igen, for så får man 
flere penge for den end for andre biler. Dem, der har råd til en ny åben 
Audi, plejer ikke at gå så meget op i penge. De har dem bare. Hvis du vil, 
kan du endda få en åben Audi A5 med firehjulstræk.

Det er lækre sager
Audi er kendt for at lave nogle af verdens mest 

lækre kabiner. I en bil som den åbne A5 er det 
måden, knapperne klikker på, og den måde, det 

hele er samlet på, der simpelthen er i top.

Bilnørden
Der findes tre 
slags Audi A5: 
Den åbne på 

billedet, en luk-
ket 2-dørs og en 
5-dørs med stor 

bagklap.

Motor 
4-cyl., turbo

Hestekræfter 
225

0-100 km/t 
7,4 sek.
Topfart 

245 km/t
Pris 

775.411 kr.

Audi A5 Cabriolet
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Min kollega Jens var i USA for et par år siden for at køre en ny Audi. 
Mens han var der, fik han øje på den helt utrolige bil, du ser på billederne, 
og så spurgte han, om han ikke måtte få en tur? Det måtte han godt, 
men der var ingen nummerplader på. Derfor kørte der en politibil foran 
og én bagved, mens Jens tog billederne her.

Han måtte ikke køre stærkt i bilen, for der findes kun én af dem i hele 
verden, og den passer de godt på. Den er et forslag til en ny lille sports-
vogn, og Audi bruger den også til at finde ud af, om nye opfindelser kan 
bruges i almindelige biler. Sportsvogne plejer at have benzinmotorer, 
men den her har en V6-dieselmotor og en elmotor. Den trækker også på 
alle fire hjul, så det er ikke en helt almindelig Audi.

Bilnørden
Med e-tron ville 
Audi finde ud af, 
om der er nogle, 
der vil have en 

Audi-sportsvogn. 
Det er der!

Audi e-tron Spyder

Motor 
V6 diesel + elmotor

Hestekræfter 
388

0-100 km/t 
4,4 sek.
Topfart 

250 km/t
Pris 

Ikke til salg

Den er lille
e-tron Spyder er kun fire meter lang og 111 cm 

høj. Det betyder, at man sidder helt nede ved jor-
den. Bilen har en elmotor foran og en  

V6-dieselmotor bag de to sæder.
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