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At dyrlægen fra Øster Alling bevidst gik efter en ny bil,
var ingen tilfældighed. At det blev netop en Hillman
var måske ikke en tilfældighed, da der ikke var så
mange andre nye biler på markedet den gang, men
det fortæller historien ikke noget om. Men at det var
en tilfældighed, at nutidens ejer, Agner Mogensen
fra Hadsten købte en Hillman Minx er uomtvisteligt.

Det har i en del år været muligt at få sin klassiker konverteret til en efter manges mening mere
klimavenlig udgave, idet flere firmaer har specialiseret i at ombygge for eksempel Folkevogne og
Folkevognsbusser og andre klassikere til eldrift.
Det er der sådan set ikke noget nyt i, men det er
nok nyt, at flere klassiske bilproducenter nu selv
er hoppet på bølgen og tilbyder ombygning af
deres egne op til 50 år gamle klassikere til eldrift.
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Drømmen om roterende ventiler forblev en drøm.
Drejeventilen var en god løsning på problemet med
at reducere mængden af dele i en firetaktsmotor,
og samtidig slippe for svømmende ventiler. Men på
trods at flere tilløb, vandt det aldrig indpas.
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Forårsmønstring på Kastellet i København byder
altid på velkomne gensyn med de klassiske biler,
man nu engang har en særlig forkærlighed for.
Hvert år dukker også adskillige biler op for første
gang, og en sjælden gang imellem er det en bil,
som meget få af de tilstedeværende har hørt om.
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Mogens Blach har en svaghed for Lancia

Gentofte Brandmuseum fejrer 100- års
fødselsdag for deres Gildeon brandbil.

og meget
mere
Daytona International Speedway er
nærmest hjemmebane for danske
Jan Magnussen. Den er også hjemsted
for et museum for amerikansk motorsport.

Ner-A-CarEt af mc-historiens bedste vildskud
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