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Datidens knallerter Jens Jessen Hent PDF Forlaget skriver: Bogen, Datidens knallerter - nutidens kult, er
skrevet med stor indsigt af Jens Jessen, som er forfatter og mangeårig motorjournalist. Bogen er på 228 sider,
og er spækket med både nye og gamle billeder. Indholdet dækker så godt som samtlige knallertmærker, der
kom til Danmark i perioden fra halvtredserne og indtil midten af firserne. Hovedvægten ligger på de store
mærker som eksempelvis Puch, Kreidler, Yamaha, Everton, Honda, NSU, VeloSolex, Gilera, Suzuki, Velo
Vap, Tomos og Mobylette, men så godt som alle de mindre knallertmærker er også repræsenteret i bogen.

Bogen indeholder adskillige interviews med knallertimportører og dem, der var en del af datidens
knallertbranche. Også den dramatiske historie, om hvordan Danmarks største knallertimportør erhvervede sig
importen af Suzuki knallerterne kun med det ene formål at beskytte ens eget mærke, er med i bogen. Ved at
sidde på importrettighederne, kunne man nemlig styre og kontrollere salget, bare ved at gøre - absolut intet.
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