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At FIAT Uno er kandidat til titlen som en af fremtidens klassikere, kan man vist ikke være i tvivl om,
entusiasterne vil sige, at det er den allerede, man har
bare ikke opdaget det endnu.
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Hvis man frimodigt fremsætter påstanden, at
Opel Kadett A må kandidere til titlen verdens kedeligste bil, er det nok de færreste med mere end
60 år på bagen, der vil anfægte denne påstand.
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Kun den tocylindrede Honda CB350 er rigtig kendt i
Europa, men den har to fremmede søskende i USA i
form af CL350 og SL350.
Vi kender det godt, men det er nogen gange pakket
så godt ind, vi ikke rigtigt lægger mærke til det. I tresserne var specielt den britiske motorcykel- og bilindustri gode til det, som man på engelsk kaldte badge
engineering - altså hvor man har et køretøj, hvor kun
mærkeskiltet er anderledes. Tag blot eksemplet med
den lille Mini.
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Trods grundig planlægning og omhyggelige forberedelser kan en rejse i en ældre bil hurtigt udvikle sig
anderledes, end man forestillede sig hjemme ved
spisebordet.
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