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saknar ganska många e-postadresser, jag vet att alla inte använder e-post,
möjlighet att kommunicera.

kör vi vidare.
Hälsar Per Zackrisson
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

nterar sig:
lubben, familjen var med på de första
tret. Blev klubbens förste ordförande
am i den rollen till 1999. Jag har varit
med varierande aktivitet beroende på
n pensionen för några år sen har jag
ktiviteternaRenovering
i garaget och på pågår!
träffar. Mitt
e handlar mycket om ”arbetsbilar” Fiat
”Ordföranden har ordet”
är bilar jag kört under åren. Som
återkommer som i ”gamla
ljen haft 850 coupé,124, 128,132,
tider”. Men innehållet är nu
. Hobbybilar jag kör nu är 600 Jungla och
klubbinformation, lite torrt
et renoveras en Campagnola. Jag har
kanske, men vi vill gärna spritill söner och andra som har tid och kraft
da information om styrelsearDottern köpte en färdigrenoverad bil. Jag
betet och annat till våra medför FCC och tar mig an den nya uppgiften,
lemmar.
vriga styrelsen, i en positiv anda.

rar sig:

Ordföranden

Medlemsantalet är i skrivande stund 910, när vi tog över
var vi 895. Den förra ledningen angav under sommaren över
1000.

har ordet:

Träffprogrammet under 2022 är under planering, sommarträffen sker med utgångspunkt Ädelfors Folkhögskola (öster
om Vetlanda) 5-7 augusti. Vår och höstträffar planeras på flera
platser men har inte låsts ännu.

Vid årsmötet i augusti tappade klubben styrförmågan, nu
finns nya komponenter på plats, några begagnade och flera
nya. Det stora synliga beviset är att den här tidningen kommer
som tidigare.
Arbetet för styrelse och funktionärer går vidare med planering
och administration. Verksamheten sker i positiv anda och vi ser
fram mot ett aktivt år med innehållsrika Fiatelisten och flera träffar.
Administrationen har krävt omfattande arbete, särskilt av
kassören, då återstarten har sket helt utan överlämning från
den föregående ledningen. Utan tvekan var styrelsens avgång
väl planerad. Redovisning av ekonomi och övriga tillgångar var
dock i mycket god ordning.

Hemsidan har uppdaterats med bl.a. en ny flik om MHRF,
vår viktiga riksorganisation som jobbar aktivt ”För gårdagens
fordon på morgondagens vägar”. Gå in på hemsidan då och då,
den är också en ingång till det mycket användbara medlemsregistret. Klubben förbereder möjlighet att göra snabbutskick
med e-post eller sms till alla som har angett aktuella adresser.
På hemsidan finns även prislista för kommersiella annonser.
Privata medlemsannonser är gratis.
Några medlemmar har frågat efter klubbshopen. Förra styrelsen tog beslut om att endast ha försäljning vid våra träffar.
Till vårsäsongen kommer vi att meddela hur försäljningen av
våra produkter ska ske. Dekaler går att köpa nu, beställ och betala enligt anvisningar på hemsidan.
Vi tror på återinförande av modellkontakter, se ”annons”
på annan plats i tidningen. Vi är fortsatt postiva till samverkan
med andra Fiat-sammanslutningr. Vi börjar enkelt med ömsesidig informationsutbyte. Eventuellt behov av reglering av samverkansvillkoren prövas efterhand.

Vi har nu kompletterat styrelsen så att den är stadgeenlig.
Ny i styrelsen är Henrik Nacukhoff, relativt ny klubbmedlem
med 600 D och intresse för klubbarbete. Se kontaktlistan på
föregående sida. Tack vare välvilliga klubbmedlemmar har vi
fått en styrelse med två ”gamlingar” från tidigare FCC styrelser
och fem ”färska” i rollen.

En Riktigt God Jul och Gott Nytt 2022

Klubbmästare Paul Österberg

???????

Har liksom Per Z varit med
från klubbens begynnelse och
nästan alltid hjälpt till med något i klubben.

Son till nuvarande ordförande men jag tycker
att jag har mer en ett
släktskap att bidra med
i styrelsearbetet.
Jag är uppfödd med
Fiatar samt FCC och
sommarträffarna var en
självklarhet under uppväxten. Min första kontakt med en Fiat var en
mörkblå 850 coupé på väg hem från BB.
Jag har köpt den mörkblå coupén och en 600T av min far så
jag får väl säga att jag går i hans fotspår.
Jag anmälde mitt intresse för att ingå i styrelsen dels för att
klubben ligger mig väldigt varm om hjärtat och för att jag vill
bidra till klubbens ”omstart” och fortlevnad i en familjär, demokratisk och välkomnande anda.

presenterar sig:

Varit ordförande i två omgångar och lämnat över i hopp
om att vi skulle få en föryngring i styrelsen vilket inte lyckats så bra men skam den som
ger sig. Vi får ta nya tag och få klubben på hjul, som jag ser det
är det viktigaste att vi får tillbaka den demokratiska anda som
ska finnas i en sådan här klubb och att vi utnyttjar och får ta del
av all den kunskap som våra 900 medlemmar besitter.
Med alla medlemmars hjälp på ett eller annat positivt sätt
ska klubben gå vidare. Alla medlemmar ska ha samma värde
oavsett bakgrund, kön eller bil. Jag jobbar för, och att vi ska
träffas och ha roligt nästa år och många år framöver.
Ciao Paul

tillönskas alla medlemmar!
Styrelsen gm Per Zackrisson

presenterar sig:

Bildtext.
Mina två äldre bröder och jag i på den tiden mammas och pappas Fiat 600T
efter en övernattning sommaren 1992. 7 år och nyvaken. Nu har jag tagit
över denna bilen.
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MAWIK - VAD ÄR DET?

Mawik - vad är det?

Mawik, vad är det?

Naturligtvis är ingen databas bättre än den information
som finns i den, så ta gärna en titt och uppdatera listan
över din/dina bilar. Har du varit medlem länge så kanske
Mawik
företag
som en
utvecklat
för
olikaKolla
föreningar,
blan
harmedlemsregister
bytt bilar och listan blir till
inaktuell.
även din
Mawik ärär
ett ett
företag
som utvecklat
databas för en
med-databasdu
e-postadress,
telefonnr ochatt
e-postadress
lemsregister
olika föreningar,
annatgör
Fiat livet
Classic lite enklare
Fiat
ClassictillClub.
Deras bland
system
för styrelsen
hålla reda på alla medle
Club. Deras system gör livet lite enklare för styrelsen att
Mawik har just lanserat betalningar via swish, så i
kontaktdata,
vem somkontaktdata,
har betalat
årsavgift,
skicka
Fiatelisten
andra massutskick.
hålla reda på alla medlemmar,
vem som
har
börjanut
av 2022
så kommeroch
nya medlemmar
att kunna bebetalat årsavgift, skicka ut Fiatelisten och andra massuttala avgiften via swish och bli medlem på en gång. Man
skick.
kommer även att kunna betala sin årsavgift enkelt via

För dig som medlem är det i Mawik man registerar sig när man blir medlem, och sedan kan m
swish framöver. Swishbetalningar underlättar även för
För dig som medlem är det i Mawik man registerar sig
efter
andra
medlemmar
i databasen.
Man kan kassören
söka på
attnamn,
hålla redabilmodell
på ekonomin.område etc, allt för a
när man
blir medlem,
och sedan kan
man söka efter andra medlemmar i databasen. Man kan söka på namn, bilhittar
på https://fiatclassicclub.mawik.
underlätta
kontakter med likasinnade. Vill du så Du
kan
duhemsidan
även ladda
ner en matrikel i pdf form
modell område etc, allt för att underlätta kontakter med
se och du loggar in med medlemsnummer och lösenord.
likasinnade.
så kan dui även
ladda
ner en matrikel
där
finns Vill
alltduordnat
olika
kategorier.
Kanske har
du ett problem
din Fiat bak
som
du vill di
Ditt medlemsnummer
hittarmed
du i adressrutan
på Fiai pdf format och där finns allt ordnat i olika kategorier.
telisten.
med
som
harmed
en din
likadan
Kanskenågon
har du ett
problem
Fiat sommodell
du vill dis-i närheten. Då hjälper Mawik dig att hitta honom elle
kutera med någon som har en likadan modell i närheten.
Då hjälper Mawik dig att hitta honom eller henne.

Om du har glömt lösenordet så kan du begära ett nytt på
inloggningssidan. Du når även Mawiksidan via vår hemsiinformation
som finns klicka
i den,
gärna en
da www.fiatclassicclub.se,
på så
”bli ta
medlem”.

Naturligtvis är ingen databas bättre än den
titt o
uppdatera listan över din/dina bilar. Har du varit medlem länge så kanske du har bytt bilar o
blir inaktuell. Kolla även din e-postadress, telefonnr och e-postadress
Presentation Johan Ahlberg, sekreterare.

Jag är en 62 årig nybliven pensionär och biltok från Jönköping. Min första Fiat var en 500 N som jag
som 15 åring (1974) köpte av en granne vars barn hade den som lekstuga. Min andra köpte jag i
Italien på semester år 2000 och körde hem på fyra dagar. Sedan dess har blivit många 500 som jag
renoverat och sålt, så man kan kalla mig en serierenoverare. Det har även passerarat en Fiat 2300
Coupe, och och ett antal Volvo P1800, men nu är det bara Fiat som gäller. Idag har jag två 500 N, Två
Autobianchi Bianchina Trasformabile från 58 och en 600 Multipla. Två bilar under renovering och tre
objekt, dvs ingen körbar Fiat, än. Jag har arbetat 32 år på försvars-Saab och 7 år på Kapsch
TrafficCom med elektroniska vägtullar och trängselskattesystem (dock inte de svenska). Andra
intressen är körsång, språk, husrenovering, 8 barn och 9 barnbarn. Jag ser fram emot arbetet i
styrelsen och att få en riktigt härlig gemenskap med många andra Fiatfantaster. Har ni frågor om Fiat
500 N från 57 och framåt så hör av er. Vänliga hälsningar. Johan

Mawik har just lanserat betalningar via swish, så i början av 2022 så kommer nya medlemm
kunna betala avgiften via swish och bli medlem på
enäven
gång.
Manen kommer
även
kunna be
Det har
passerat
Fiat 2300 Coupé,
ochatt
ett antal
Sekreterare
Johan
Ahlberg
Volvo P1800, men nu är det bara Fiat som gäller. Idag har jag
årsavgift enkelt via swish framöver. Swishbetalningar
underlättar även för kassören att hålla
två 500 N, två Autobianchi Trasformabile från 58 och en 600
presenterar sig:
Multipla. Två bilar under renovering och tre objekt, dvs ingen
ekonomin.

Jag är en 62 årig
körbar Fiat än. Jag har arbetat 32 år på försvars-Saab och 7 år
nybliven pensionär
på Kapsch TrafficCom med elektroniska vägtullar och trängeloch
biltok
från
Jönköskattesystem (dock
svenska). in med medlemsnumm
Du hittar hemsidan på https://fiatclassicclub.mawik.se
ochinte
dudeloggar
ping. Min första Fiat
Andra intressen är körsång, språk, husrenovering, 8 barn
var en 500hittar
N som jagdu i adressrutan
lösenord. Ditt medlemsnummer
bak
påframemot
Fiatelisten.
och 9 barnbarn.
Jag ser
arbetet i styrelsen och att
som 15-åring (1974)
få en riktigt härlig gemenskap med många andra Fiatfantaster.
köpte av en granne
Har ni frågor om Fiat 500 N från -57 och framåt så hör av er.
Om du har glömt lösenordet
vars så
barnkan
hadedu
denbegära ett nytt på inloggningssidan
Vänliga hälsnngar Johan
som lekstuga. Min
Du når även Mawiksidan via
vår
hemsida
www.fiatclassicclub.se
klicka på ”bli medlem”.
andra köpte jag i Italien på semestern år 2000 och körde hem den på fyra dagar.
Sedan dess har det blivit många 500 som jag renoverat och
sålt, så man kan kalla mig en serierenoverare.
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en bild av din bil på vår hemsida! PUBLICERA EN BILD AV DIN BIL PÅ VÅR HEMSIDA

Publicera en bild av din bil på vår hemsida!

På hemsidan www.fiatclassicclub.se finns ett fotogalleri på medlemmarnas bilar. Vill du ha med
bil där, skickawww.fiatclassicclub.se
en bild med modelltyp och årtalfinns
till sekreterare@fiatclassicclub.se
Pådin
hemsidan
ett fotogalleri på medlemmarnas
Sekreteraren

bil där skicka en bild med modelltyp och årtal till sekreterare@fiatclassicc

Vänliga hälsningar från sekreteraren
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FIAT TOPOLINO - ULRICEHAMN 9-11 JULI 2021

oppdatering på dette gjennom deres FB-side. Og heldigvis ble
grensen til Sverige åpnet slik at vi kunne reise.
Etter en behagelig overfart med ferga til Strømstad torsdag
kveld, var det en herlig opplevelse å igjen kunne kjøre i land
i Sverige etter 16 måneders nedstengning. Etter overnatting
i hyggelige Tanumshede Gjestgifveri, kunne vi kjøre trivelige
småveier til Ulricehamn hvor vi ankom fredag ettermiddag. En
relativt liten by med snaue 10.000 innbyggere, og beliggende
ved innsjøen Åsunden. Hotellets frontparkering var avsatt til
Topolinoene, og var flott pyntet med flagg og bannere, og her
var de fleste allerede ankommet. Stor gjensynsglede og mange
spennende flotte Topolinoer å beskue. Kvelden gikk med til sosialt samvær og felles middag.

Dette er første gang det er arrangert et treff i Skandinavia
kun for modellen Fiat 500 «Topolino» 1936 - 1955. Initiativet
til dette er tatt av syv svenske Topolinoentusiaster som gjennom sist vinter bestemte seg for å etablere en egen facebook
gruppe «Topolino Register of Scandinavia». Her ønsker man
å samle og registrere alle Topolinoer i Norden – både registrerte og urestaurerte biler.

Bakgrunnen for treffet
I Sverige er det et stort og rikt Topolinomiljø. De fleste eiere er
medlem i svenske Fiat Classic Club, og medlemsregisteret her
viser nesten 200 Topolinoer blant medlemmene. I tillegg kjenner man til ytterligere et 50 talls Topolinoer utenfor klubben,
som er i variabel stand. I miljøet er det derfor stor kunnskap
og «know-how» og mange eiere med lang erfaring med denne
herlige lille Fiatbilen som satte Italia, og Europa, på hjul da den
kom på markedet i 1936. I år fyller den altså 85 år og dette
ønsket de syv entusiastene å markere!
Et annet motiv for dette treffet er at de siste par årene har
et 20-talls Topolinoer byttet eier i Sverige. Her ønsket man å nå
ut til nye Topolino-eiere, for å oppmuntre disse til bruk av bilen
og gi råd om bruk og vedlikehold. Enkelt sagt så ønsker man å
skape større interesse og entusiasme rundt Fiat 500 Topolino.

På tur med Topolinoen igjen!
Det er vel unødvendig å nevne at dette treffet ville vi delta på.
Påmelding ble sendt og det var lenge spenning om pandemien
ville stoppe arrangementet, men arrangørene ga kontinuerlig

6

På lørdagen ankom ytterligere 4-5 Topolinoer, slik at vi totalt
ble ca 45 biler på treffet. Topolinoer fra Danmark og Finland
var ikke representert, men gledelig nok var Norge representert med 2 stk Simca 5 - Topolinoens franske tvilling. På lørdag
hadde arrangørene lagt opp til et spennende program. Først en
hyggelig kortesjetur langs Åsunden, og vi fikk oppleve et flott
kulturlandskap preget av gedigne eiketrær, gamle steingjerder
og variert natur. Området preges også av mange små vann som
tiltrekker seg et mangfoldig fugleliv, og vi så mange ukjente
fuglearter. Underveis hadde vi lunsjstopp på «Torpa Stenhus»
som har sine aner tilbake til 1500-tallet. Her ble den planlagte
omvisningen dessverre innstilt pga pandemien, men lunsjen
var god! Turen fortsatte tilbake til Ulricehamn for en «fikapause» i parken ved havnen, og dette tiltrakk seg mye lokalt publikum. Været denne dagen var preget av duskregn som kom og
gikk, men med god temperatur. For øvrig la ikke gråværet noen
demper på stemningen.
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FIAT TOPOLINO - ULRICEHAMN 9-11 JULI 2021

polinoer. Hva vi må være oppmerksomme på og gode
erfaringer han har gjort, og detaljer som ikke står i
noe verkstedhåndbok. Uno har også kjørt mange og
lange turer med sin 500 C modell, adskillige turer til
treff i Italia, Nederland, Sveits og Norge. Er det noen
som kan Topolino, så er det Uno. En uvurderlig mann
som vi alle kan være svært takknemlige for!

Del 3 ”Reservedeler og tilbehør”

Topolino konferanse:
Del 1 ”Topolino – en riktig langtursbil”
Så bar det videre noen få kilometer ut av byen og til Timmele
for besøk i Ulricehamns Motor Museum. Her ble alle deltakerne samlet i et møterom for å overvære tre foredrag. Mats
Thornqvist fortalte om sine mange langturer og erfaringer med
Fiat 500 Topolino. Og dette formidlet han selvfølgelig med sin
lune humor og på entusiastisk vis. Oppvokst i en Fiat 500 A så
er det vel ikke så rart at denne herlige lille bilen skulle komme
til å prege ham. For å ha en billig studentbil så kjøpte Mats sin
første Topolino i 1966.

Urban Dahl, en av treffets initiativtakere, poengterte
at reservedeler til våre Topolinoer er ikke noe problem. Alt finnes og er mulig å få kjøpt – absolutt alt.
Det gjelder bare å finne ut hvem som har hva. Og
dette har han funnet ut, ved å vise oss en flott leverandøroversikt over firmaer i Europa, primært Italia,
som kan levere reservedeler til våre Topolinoer. Her
trodde jeg at alle firmaene var velkjente for meg,
men her tok jeg grundig feil! Urban viste oss en forbløffende rikholdig oversikt han har laget, med firmanavn og
deres web-adresser. Urban informerte også om at han nå bygger opp et reservedelslager for våre Topolinoer. Han tar hjem
aktuelle deler hver måned for å bistå Topolino-eiere med deres
delebehov. Dette for å forenkle prosessen for oss eiere og redusere leveringstid fra utlandet.
Konklusjonen på denne mini-konferansen var enkel: Kjør
din Topolino ofte og mye, for reservedeler er ikke noe problem. Og denne herlige lille bilen er god å kjøre og tåler å
bli brukt!

Det var en 500 C fra 1953, og fikk tjene som hans bruksbil sommer som vinter. Med denne bilen gjorde han sin første langtur – til Topolinotreff i Italia tidlig på 1980-tallet. Alene
på tur med urestaurert bil og sliten motor, så gjennomførte
500’en reisen tur/retur Italia uten problemer. Denne bilen har
han fortsatt, og har siden da restaurert ytterligere 2 stk A-modeller. Og med disse tre Topolinoene har Mats tilsammen tilbragt 330.000 kilometer bak et Topolinoratt. Mange turer til
Italia, Sveits, Nederland, England og ikke minst til Norge, for
deltagelse på treff. Og dette for å bevise for både nye og gamle
eiere at Topolinoen er en riktig langtursbil!

Del 2 ”Topolino – service og renovering”
Uno Carlsson, selveste overlegen i «Topolino Akuten», ga oss
mange gode råd og tips om service og vedlikehold av våre To-
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Topolinoer vi fikk oppleve
Det var mange flotte og nevneverdige eksemplarer på treffet
som burde trekkes frem og omtales, men spalteplass tillater
vel ikke. Jeg må allikevel nevne noen: spesielt hyggelig var det å
se igjen Topolinoen til vårt mangeårige trofaste medlem Bengt
Spånberg. Hans bil er nå overtatt av en morsom og entusiastisk
dame, som viste både stolthet og kjærlighet til sin mørk blå
500 C modell. Og hun lyttet med stor interesse når vi kunne
fortelle henne om bilens tidligere eier og alle langturer han har
gjort med den. Godt å se at Bengt’s Topolino er tilbake i miljøet
og har fått et godt liv ved den svenske vestkysten.
Videre må jeg også trekke frem Urban Dahl’s 500 A fra 1936.
Denne Topolinoen fikk han kjøpt i vinter, og er helt unik. En tidlig modell med chassis nummer 4.996, og produsert 6.8.1936
– kun to måneder etter at modellen ble lansert på markedet.
Solgt ny i Sverige i 1936 og avregistrert i 1939 – trolig på grunn
av krigsutbruddet. Da ble den skjøvet inn på en låve og der har
den stått siden. Med kun 2.780 km på telleren så fremstår bilen
nesten slik den rullet ut av Lingotto i august 1936.
Fortsatt finnes kontroll-stempel og stickers på bilen, de som
ble påsatt under sluttkontrollen på fabrikken. Urban forteller:
«Etter en møysommelig og omfattende rengjøring av bilen,
innvendig og utvendig, satt jeg inn et nytt batteri i bilen. Alt
det elektriske fungerte! Lamper, lys, og dashbordbelysning.
Til og med blinklys-armene fungerte! Bilens interiør er spesielt for 1936-utgaven. Her er det benyttet en stoffkvalitet og
farge som ikke ble benyttet videre fra 1937 og alt er komplett
og uskadet. Gummimattene er hele og uten hull – ingen skader etter mus. Det er en fantastisk opplevelse å kjøre bilen,
lik en fabrikkny Topolino: presis girkasse, en tyst bakaksel,
vibrasjonsfri og ingen karosserilyder. Helt utrolig!»

Lørdag kveld var det felles middag på hotellet, med velsmakende italiensk buffé. Kjempegod stemning og praten gikk høyt
og livlig. Arrangørene hadde også fått frem et imponerende
premiebord for kveldens loddtrekning, og folk gravde dypt i
sine lommer for loddkjøp. Selv ble jeg den lykkelige vinner av
en oppladbar arbeidslampe. Man får aldri nok av lys i garasjen!
Etter frokost søndag var det ubønnhørlig oppbruddssteming, og man må ta farvel med mange nye og gamle venner.
Litt vemodig etter en så vellykket og trivelig helg med likesinnede, og hvor smil og godt humør preget samtlige gjennom hele
helgen. Og et stort tusen takk til de som tok initiativet til dette
treffet, med all deres planlegging og gjennomføring:
Rolf Engberg, Poa Sahlberg, Uno Carlsson, Paul Østerberg, Daniel Piero, Mats Thornqvist og Urban Dahl.
Vi tok samme veien hjem igjen, langs trivelige småveier med
lite trafikk og god veistandard. Overnattet i Ullevalla og kjørte
neste dag til Strømstad for fergen hjem til Sandefjord. Vår Topolino gikk feilfritt, og vi sitter igjen med mange fine minner og
en ny «langtur» i vår lille italienske sjarmør.

Sluttord:
Jeg håper vi kan greie å øke interessen for Fiat 500 Topolino
også her i Norge, og kanskje også arrangere et eget Topolinotreff her? I dag kan vi telle på én hånd de førkrigsmodeller
som er registrert og kjørbare i Norge, og omtrent samme antall
C-modeller. Men adskillig flere står og «venter» på å bli restaurert av sine eiere. Håper noe av dette jeg har skrevet her kan gi
deg inspirasjon til å restaurere din Topolino. For jeg tror nok du
vil bli en lykkelig og stolt Topolino-eier!
Text och Foto Per Hagerup
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Fiat 600 Piggelino
som blev ännu piggare med mindre motor.

Trecylindrig racermotor för båtar gick
att använda
Nymans trecylindriga racermotor användes i ett antal motorcyklar, så varför inte också pröva den i en mc-bil? På 60-talet
fanns det några fabriker i Europa som byggde små bilar med
mc-motorer som drivkälla. Året var1964 då ingenjör Ture Åkerfeldt kom på idén att montera in en båtmotor i den nyligen
inköpta Fiat 600 av 1957 års modell.

Den huvudsakliga verksamheten för Tures del under det
tidiga 60-talet var att utveckla den trecylindriga motorn. Och
idén kom då att montera in en dylik motor i den egna bilen.
Ture presenterade sin för ledningen på Nymans och fick det
material som behövdes. Konverteringen tog ungefär 200 timmar innan allt var klart, trots att transmissionen från växellådan
ut till hjulen blev orört. Motorn skulle ligga i stället för stå, vilket krävde nya ram- lager. Erfarenheter från motorcykelanvändarna av motorn som kraftkälla, gav vid handen att lagren var
anpassade för en liggande motor, utan var tvungna att bytas.

FIAT 600 PIGGELINO

Det största problemet var förbindelsen mellan vevaxel och
växellåda. Den del av vevaxeln som i vanliga fall är förbunden
med riggen (ned till propellern) fick göras om så att den passade Fiatens svänghjul och koppling. Eftersom vevaxeldelarna
hos Crescentmotorn är inpassade i själva balanserna var operationen inte så svår, en ny axeltapp med en självsmörjande
bussning i lagerhålet i den utgående änden och en fläns avsedd
att bultas till svänghjulet svarvades till och pressades i den understa balanshalvan.

Crescents CS-motor var försedd med magnettändning,
men eftersom det fanns generator och batteri i Fiaten talade
allt för att systemet skulle konverteras till batteritändning. Som
utbordare har motorn magneten belägen på den övre utgående vevaxeln. Magneten består av tre spolar och tre brytare, en
för varje cylinder, samt den roterande nocken som alltså öppnar och bryter var 120:e grad. Ture behöll själva magnetplattan
med brytarna men plockade bort spolarna. På vevaxeln pressade han fast remskivan för generator och fläkt och innanför
denna brytarnocken. De tre brytarna kopplades på vanligt sätt
till batteriet och de tre tändspolarna från Haldex.

Motorn skulle förbindas med växellådan inte bara genom
axeln utan också så att alltsammans bildade en stadig enhet.

10
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FIAT 600 PIGGELINO

Ture tillverkade en stadig bröstsköld eller adepter av 15 mm
lättmetallplåt. Denna plåt passade på ena sidan mot Crescentmotorns vevhus. Nu uppstod vissa problem. De tre Bingförgasarna täckte motorblockets hela högra sida och därför fick inte
vattenpumpen plats. Ture fick göra en radikal lösning, genom
att helt enkelt bygga ett nytt motorfäste i form av en vinkelbockad plåt. Motorns startmotorfäste är monterade i plåten, vilket i
sin tur hänger i Fiatens originalfästen. På höger sida av motorn
är plåten bockad i 90 grader framåt och ligger utan för förgasarna och där tjänar den också som fäste för vattenpumpen. Själva
vattenkanalerna in mot motorn fick givetvis kortas av, Ture sågade bort en bit på mitten och svetsade ihop ändarna.
Generatorn fick inte heller plats på sin vanliga sida till höger om motorn, men det var lätt fixat, den flyttades till vänster
och fästes även den i en vinkelbockad plåt. Luftrenaren gjordes
med ett rör med luftfilter i vardera änden. Varje förgasare har
en insugningstratt av samma typ som användes på racermotorerna. Avgassystemet är alltid ett bekymmer när det gäller
tvåtaktare. Crescentmotorerna som används i motorcyklarna
hade många varianter på detta. Med ett eller tre utblås med
mer eller mindre effektiv ljuddämpning. Likaså motorerna som
användes i båtarna fick man experimentera sig framtill att erhålla bästa effekt. Ture var från början medveten om problematiken och med olika avgassystem gav motorn effekt mellan
30 och 40 hkr, det senaste med ljudvolym i överkant. Med
dämpare som gav motoreffekt på 38 hk vid 6500 rpm så gick
den att köra utan publika reaktioner på ljudnivån.
På instrumentbrädan monterades en transistorvarvräknare.
I övrigt kunde man inte se någon skillnad på en standardbil och
denna Fiat förutom Crescentdekalen i bakre sidofönstret. Med

bilens original växellåda klockade man ekipaget med tre personer i och med VDO-mätaren på 6500 varv till 132,6 km/tim. ”
Det gick att köra bilen med enbart en person i med över 7000
varv på VDO- mätaren”.
På sommaren 1964, gjorde Ture och hans fru Elisabeth en
semesterresa till Italien. Enda störande var bränsleförbrukningen som blev 0,96 l/mil och att övertyga servicemännen vid
tankning att han skulle ha oljeblandad bensin.När Ture kom
hem efter semestern, fick han redogöra för sitt ”lilla” experiments resultat.

På Nymans beslöt man att låta tillverka en liten kaross och
där drivkällan skulle vara Nymans racermotor. Ritningarna fick
man naturligtvis av Torbjörn (Björn) Karlström, vilken var engagerad av Nymans för bl.a. mopedritningar. Björn hade skissat
fram fem, sex olika versioner på en liten bil redan 1956, om
någon av dessa fick vara förebild till den kaross Nymans tog
fram, låter jag vara ovisst.
För att hålla kostnaderna nere ”man jagade alltid att ha så
låga utgifter som möjligt” så föreslog Björn att det skulle vara
flata rutor, utom bakrutan som skulle vara enkelkrökt och utförd i cellon eller liknande material. Yttermåtten blev krympta
till ett minimum med maximal hjulbas vilket skulle göra vägegenskaperna goda. Maxhastigheten beräknades till 100 km/
tim. Att göra bilen högerstyrd skulle ge föraren bättre sikt åt
vänster om man bara använde sig av en vindrutetorkare. Dörrarnas rutor kunde enklast göras som skjutfönster
Men en kaross byggdes och där en racermotor i likhet med
Tures monterades in. Det hade i koncernledningen förekommit
många och långa diskussioner, för och emot projektet ”minibil”, under årens lopp.
Vid förevisningen av det första exemplaret var det stor anspänning från alla parter med dir. Gustaf Grahn och personal
väntande på trappan. Motorljud hördes och nu skulle alla få
se den första tillverkade Nyman bilen. Ljudvolymen höjdes
och alla blickar var riktade åt samma håll, --- nu kommer den,
plötsligt blir allt tyst, --- anspänningen förbyts i undran, vad har
hänt? Efter ytterligare någon stund hörs motorljudet på nytt.
Ljudvolymen tilltar och alla förväntar sig få se ekipaget, --- men
åter igen blev det plötsligt dödstyst! Förklaringen kom fram på
ett PUK-möte, motorn hade kortslutits vid vänstersväng. Under
mötet beslutade dir. Grahn att det inte skulle tillverkas någon
bil på Nymans, bl.a. på grund av att en separat fabrik för ändamålet i fråga måste komma till och kostnaderna härför skulle
bli för stora.
Text och Foto Urban Ehrnvall
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PROJEKT FIAT 128

Fortsättning från nr. 1, 2021

Projekt Fiat 128
Nu ska en kopia av ungdomsbilen färdigställas
Hämtat objekt, det var inte som jag minns min välputsade ungdomsbil att kliva in i denna 3p.
Åren och fram för allt lagringen av denna bil hade
gjort den till något annat än den jag en gång förlorade.
Snuskigt skitig in- och utvändigt efter förvaring i
någon kall lada dit mössen för länge sedan etablerat
sig. Kablar smakar gott att bita i. Där en gång någon
monterat en radio, som för övrigt hängde på sniskan,
hade mössen byggt sitt bo. Jag fick alltså med mig ett
fint musbo med lite musungar i. Sätena hade varit
en god tillgång att knapra i sig samt byggmaterial till
boet, men även isoleringen i sidorna hade fungerat
som lite kill till matsmältningen.
Kvinnan som för tjugo år sedan ägt bilen hade glömt sina
skor och lite tillbehör samt sina gamla dagstidningar. Dessa
hade nog varit ganska många men som nu var rejält söndertuggade.

Vad hade jag givit mig in på?
Det första jag kastar mig över redan på kvällen är en grovstädning av denna snuskbil. Innan kvällen är till ända har tre
fulla tioliters spannar fyllts med sågspån, papper, isoleringsrester samt musskit. Nu kan jag först sitta i den och minnena
kommer över mig.
Efter att grovrensat allt kunde jag få en överblick av skador
och vad som behövde åtgärdas. Efter några veckor var den helt
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avklädd på inredning och botten kunde blottas. Det var bara att
inse att det skulle bli mycket att göra.
För att inte känna det hopplöst beslutar jag mig för att ta
en bit i taget med början på rostlagning och då först hela bottenplattan, ett antal hål fanns som bilprovningen någon gång
hittat med sin rosthammare. Bara att knacka lite plåt och fram
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PROJEKT FIAT 128

Det var bara att hyra släp och köra de 120 milen fram och
åter två dagar senare. Under färden dit funderade jag lite oroligt om handvinschen skulle kunna dra upp en bil som stått 34 år
i fuktigt gräs. Bromsarna lär väl sitta fast och visst satt dom. Det
fanns ingen möjlighet i världen att flytta denna bil, det var tvärnit på alla hjulen. Tur det fanns en glad bonde i närheten som
med hjälp av sin hjullastare satte den på släpet, som belöning
två syltburkar.

med migsvetsen, när det var färdigt kör svetsen vidare till skärmar, dörrar osv.
Till varje plats jag kommer är det mesta slut, bärarmar,
bensintank, stötdämpare, hjullager och fastrostade bromsar är
bara en del av det som hamnar på tippen. Efter fyra månaders
intensivt arbete är svetsandet avslutat och det ska nog bli bil
av karossen igen. Men klädseln i stolarna kändes inte rolig med
alla hål och gnagmärken. Problemet var att Fiat endast hade
detta tygmönster på årsmodell 1979, att få tag på detta kändes
därför ganska hopplöst. Sadelmakaren som hållit på under lång
tid med att klä om bilar hade aldrig sett detta tyg heller.
Då händer det otroliga att jag får se en likadan bil på en säljsida. Bilen stod 60 mil hemifrån och där hade den stått på en
äng sedan 1986. Jag fick några bilder på bil och inredning. Det
som lockade mig med denna bil, som var totalt slut under, var

Motorns kondition har jag skjutit framför mig, men nu när
jag har två motorer som båda går runt känns det som det ska
gå vägen med detta projekt och att jag kan återförenas med
minnen från ungdomsbilen NR 1 till sommaren.
Dekalerna till bilen har jag efterlyst men inget napp. Då
beslutar jag mig för att med vinkelslipen såga ut dekalerna på
värmlänningen. Jag kan lova att det var första gången killen
som gör dekaler får ta emot gamla dekaler på plåtbitar. Vi får
se var detta slutar.
Fortsättning följer ....

att den hade överdragsklädsel som skyddat originalklädseln
från sol och av någon anledning också tuggande möss som inte
gillar luddigt tyg.

Text: Anders Axelsson. Ha de bra alla garagekompisar!
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Två envisa Fiatgubbar
Vi som håller på med gamla bilar är ju alla olika och tur är väl
det.
Helt klart skall alla göra det på det sätt de själva vill. Mycket av charmen är ju att alla gör det efter var och ens sätt och
förmåga.

TVÅ ENVISA FIATGUBBAR

Minns när det experimenteras med en 5-växlad låda tillsammans, med en motor borrad med 80 mm Alfakolvar, givetvis borrade han blocket själv hemma i källaren. Sen flyttade det
på sig ”ute på skogen” som var Seppos uttryck för en fin snabb
rallyväg. Den växellådan finns kvar i väntan på nya snabba åk
(ute på skogen). Tyvärr gick det inte att tävla med de grejorna
inom reglementet.

I den här historien skall jag berätta om vad jag minns av
mina möten med två helt olika personer, som har det gemensamt att de var bilgalna, envisa och såg till att det blev gjort det
de hade som mål.
Och jag börjar med Seppo Peltomaa från Fagersta, tyvärr
finns han inte kvar i livet. Han var ju en allkonstnär i bilvärlden,
tog vad som fanns och gjorde bil av det. Körde rally på sitt sätt
med Alfa Romeo, Simca Aronde, Fiat 2300 Sport Coupé och
Fiat 1500, säkert något mer märke som jag glömt.
Mina minnen av Seppo började när han körde en Simca
Aronde i den Klassiska Rallycupen. Men med Seppos idéer och
klurigheter, kördes den i många rally. Det gick väl inte alltid så
fort, men Seppo visade att även udda märken gick att köra rally
med.
Udda bilar gillade Seppo, vi minns hans hembygge Spottkoppen, som han byggde i slutet på 60-talet. Egen gjuten plastkaross, låg och fin, Triumph Herald-ram , sedan så klart en hårt
trimmad Simcamotor. Den är godkänd och besiktigad som ett
hemmabygge. Numera finns den bilen hos Seppos vän Calle
Bergström i Ystad.

Seppo körde till vår förtjusning många rallytävlingar med sin
udda bil. I dag skulle han blivit betraktad som helgalen, om han
kört rally med en 2300 SC Han var t.ex. över i sitt hemland, och
körde den finska motsvarigheten till vårt Midnattssolsrally år
2000.

Sen kom giftbilen DDT 868, den passade ju in i klassen före
1965. Fiat 2300 SC var ju en modell som kördes på den gamla
goda tiden i Midnattssolsrallyt på 60-talet. Det tävlades även
med Fiat 2100 och 2300 Sedaner, Erik Berger vann standardklassen över 1600 cc 1960.

När han slutade att tävla med sin Fiat 2300 SC, såldes den
söderut i Sverige, och finns numera hos en Fiatentusiast i Belgien

För Seppo skulle bilar fungera, han fixade allt hemma i sitt
garage, det svarvades, frästes och svetsades. Med åren blev
han lite besviken på hur rallysporten blev svårare och dyrare
för gemene man. Det roliga och lärorika hemmaskruvandet
började försvinna. Han hade alltid idéer hur Fiat 2300 SC skulle
förbättras, Fiat 2300 SC är ju en modell som inte är FIA-klassad
med en massa extra fälgar diffspärrar, slutväxlar, drevsatser,
lättade dörrar, olika tankar osv.
Det finns lite olika utväxlingar, så Seppo testade lite olika
drevsatser som han byggde själv. Han kunde konsten att räkna
ut antal kugg o varvtal som skulle ge ett visst bestämt utslag.
Fan vet hur han gjorde.
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Han byggde även om en Fiat 1500 till rallybil och tävlade
med. Den bilen har jag inte så mycket minnen av, men vill minnas att han byggde om den till en med golvspak. Sen såldes
den till en Fiatåkare på västkusten. Jag såg bilen på vårt sommarmöte i Skövde för några år sen, men nu vet jag inte var den
finns.
Förutom sitt tävlande var Seppo en ambassadör för bilälskare,
han delade gärna med sig sina kunskaper och visade hur man
gör.
Ett minne är när Seppo , Hannu , Psykologen, Kalle och jag
var i Tyskland på tidigt 90-tal. Då skulle det handlas delar hos
en stor firma i Fiatbranschen. Seppo visste vad han ville köpa,
med hjälp av Psykologen, som kunde perfekt tyska, förstod de
att Seppo var kunnig, då frågade de om Seppo hade en Fiat
2300 SC. Seppo sa då att vi kört från Sverige med tre bilar, som
nu står utanför er affär. Då skulle bilarna in och fotas under
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TVÅ ENVISA FIATGUBBAR

firmaskylten, sen fick vi köpa allt vi ville ha. Därefter besökte vi
ett Fiatmöte med bara Fiat 2300 SC bilar.
Psykologen var Seppos smeknamn på sin bilkompis från
Fagersta, han hade en fin 2300 SC. Han är borta men bilen
finns kvar i familjen. Hannu var en vän till Seppo från Finland,
även han är tyvärr borta.
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NÄSTA ENVISA GUBBE ÄR DAN A MED SIKTE PÅ MONTE CARLO

Nästa envisa gubbe är Dan A med sikte
på Monte Carlo
Han ringde mig och sa att han fått mitt
namn och nummer av någon som kände
mig. När han sa att han köpt en Fiat 2300 SC
och skulle köra det Historiska Monte Carlo rallyt, blev jag lite ställd.
Han berättade att han haft lite olika,
men intressanta, bilar förut men aldrig någon Fiat och nu hade han tid för att förverkliga sin dröm, att köra rally med en udda bil.
Han frågade mig med vilka delar och hur
bilen skulle utrustas. Bilen CRW 179 kände
jag till innan, så dess ekerhjul måste bytas
till Volvo 140 - fälgar, plus ett antal fälgar
med olika däck för alpkörning. Vidare Volvo
140 - dämpare fram, bak Saab 900 av bästa
kvalitet, Sigberths data om förgasar-inställnigar, hårdare motorfästen, H 4-lampor för
rally osv, osvDen kände motormannen Ingvar S gick
igenom och gjorde bilen körklar, jag fixade
FIA-papper för historic rally.

Den mörka kostymen kom till plats efter målgången.

Sen bar det av på egna hjul söderut till startplatsen, med
en mörk kostym i baksätet, för det är ett måste på banketten
efter rallyt. Ingen följebil, ingen bil på trailer här inte. Väl framme hoppade den tilltänkte kartläsaren av. Men en envis smålänning som Dan, ringde in sin vän Steve, men han bor i Amerika så det blev första flyg till Europa.
Bilen klarade besiktningen för rallyt utan problem, visst tittades lite på gentlemännen i sin udda rallybil, gubbarna körde
ju i jeans och skjorta, utan följe eller servicebil. Dan hade ju sin

verktygslåda med lite kablar, lampor, ståltråd, buntband och
extra bromsbelägg.
Så kämpade de sig igenom rallyt, kom i mål med hel bil,
hamnade i mitten av startlistan och festade på banketten. Dan
körde sen bilen hem från Monte Carlo till Sverige. Steve flög
hem till USA. Dan hade några fördelar, han talar franska flytande, det året var det snöfritt i Alperna. Sen minns jag att han
ringde varje morgon kl 06:30 och lämnade rapport om hur det
flöt för dom.
Efter detta fick Dan blodad tand för rallyt och har kört om
jag inte minns fel 3 gånger
till. Två gånger med en PV
och en gång med en Amazon.
Vad jag vet finns bilen
numera under renovering
någon stans i Tyskland.
Jag har med mening utelämnat vissa efternamn i
min artikel.
Vill någon veta mer om
Fiat 2300 Sport Coupé är
min mail fiat.2300@hotmail.com.

Text och foto Staffan Hansson
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Ett måste på med vinterhjul.

Före start - håll tummarna!

Rallyutrustad
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Fiat 501 – 1919-1926

FIAT 501 – 1919-1926

fick hjälp av en arbetskamrat att åka och hämta den med en
lastbil. Den kostade 800:- och min enda tillgång var en A-Ford

Italien deltar i första världskriget som allierad mot Österrike-Ungern och bidrar till slutet för det Österrikiska-Ungerska
imperiet. En ny stat, Jugoslavien, bildades, nyordning i Tjeckien, den tyske kejsaren Vilhelm II går i landsflykt. Tiden 19141918 var en tid av stora och svåra politiska omvälvningar och
enorma personliga lidanden. Strax efter denna kaosartade tid
lyckades Fiat lansera sin modell 501 som kom att bli Fiats första riktigt stora exportframgång. Hela projektet med Fiat 501
leddes lustigt nog inte av en tekniker, utan av en advokat vid
namn Carlo Cavalli.

som jag alltså måste sälja. Den såldes till den dåvarande svenska mästaren i fribrottning, så jag vågade inte säga nej när han
ville pruta. Den köpta 501:an saknade sufflett, saknade originalhjul och magnet. Det fanns två motorer till den. Den ena var
sönderfrusen och den andra hade ett stort hål i ena vevhussidan där en kolv hoppat ut. Allt var rödmålat: kaross, läderinredning, instrumentbräda och hjul. Man började fundera hur
det skulle gå.
Modell 501 har en fyrcylindrig sidventilmotor på ca 25 hkr
och en fyrväxlad växellåda där de tre lägsta växlarna ligger tätt.
Två oberoende bromssystem påverkar breda bromstrummor
på bakhjulen. Många 501:or gick i alplandskap så det krävdes
god backtagningsförmåga och effektiva bromsar. Elsystemet
med 12 volt var ett under av tillförlitlighet och effektivitet.
Även kylsystemet utsätts för prövningar i alplandskap. Rejäl kylare och effektiv vattenpump bestod alla prov.
Fiat, dess generalagenter och återförsäljare var inte sena
att basunera ut vilka förträffliga egenskaper denna bilmodell
erbjöd. Ur Fiatbroschyr 1925: ”Fiat har hos sig samlat de förnämsta automobilkonstruktörer och en tekniskt välutbildad
arbetarstam som av det till alla delar utvalda materialet frambringar automobiler av enastående kvalitet.” Reklam från Automobilcentralen i Stockholm i Bonniers Veckotidning den 14:e
mars 1925: ”Fiat bjuder den bilintresserade allmänheten den
yppersta av automobilmarknadens produkter evad det gäller
den 4-sitsiga 501 Torped till kronor 5500:-”. En T-Ford kostade
1925 precis hälften mot en Fiat 501, alltså 2750:- kronor
Den stora framgången med modell 501 blev också en kommersiell succé för Fiat. 69478 Fiat 501 tillverkades. Under 1922
och 1923 hemförde Fiat, med sin modell 501, inte mindre än
64 förstaplatser i olika evenemang över hela världen. En liten
kuriositet är då klasseger i Gärdesloppet i Stockholm 1922. De
länder där Fiat framgångsrikt deltog, och segrade, med modell
501 var Danmark, Finland, Norge, Sverige, Frankrike, Indien,
Australien, Italien (förstås), Tyskland, Schweiz, Portugal, Rumänien, Algeriet, Argentina, Luxemburg, Nya Zeeland och Tyskland.
Nu några ord om min egen Fiat 501 1925. Jag köpte den
osett i Östersund i november 1960. Jag bodde då i Västerås och
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Nåväl, bilen kom hem och jag fick hyra ett garage en 7-8 kilometer från hemmet på Vasagatan i Västerås. Jag var då 22 år
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gammal och föräldragenerationen ansåg att man kanske inte
var helt tillräknelig. ”Det finns ju mycket nyare bilar…… och
som går!? Under mitt renoveringsarbete lärde jag känna Automobilhistoriska Klubbens grundare Bertil Lindblad och Curt
Borgenstam som båda deltog mentalt och praktiskt i min renovering som tog tre år. Den blev alltså klar 1963, det året jag
fyllde 25.
Året därpå, på vintern, gjorde jag en reportageresa med
501:an med tidningen Se som ännu inte hade börjat med utvikningar! Med i bilen var fotograf Roland Andersson och journalisten och krönikören Gits Olsson (han hette ju egentligen
Stig i förnamn.) Det blev en lång vinterresa i spåren av den stora vintertävlingen om silverpokalen som gick i många år med
början 1906. Jag körde min 501:a Västerås-Stockholm-Göteborg-Stockholm-Västerås på vintern 1964. Det var kul och det

FIAT 501 – 1919-1926

var kallt. Nu kommer det lite skryt men det gäller bilens förträfflighet inte min. Jag har med den vunnit ett stort tyskt veteranbilsrally som ordnades av Schnauferl Club och rallyt gick
i Travemünde.
År 1998 fick vi ytterligare en ovanlig och trevlig upplevelse
med min 501:a. Min hustru Ulla-Maija och jag var inbjudna till
en typ av racertävling vid Eriksunds stuteri nära Sigtuna. Inbjudare var Arctic Region Bentley & Rolls Royce och många
mycket potenta sportbilar fanns på plats. Det gällde att köra tre
varv på en travbana på snabbaste tid. Det var Ulla-Maija som
körde och jag var riktigt orolig när hon körde med sladd genom
den kurva där jag stod. Hon blev så tagen av tävlingshetsen så
hon körde fyra varv i stället för tre! Man hade konstruerat ett
handicapsystem där hänsyn togs till vikt på bil och antal hästar
i motorn. Efter allt räknande så var det Ulla-Maija Öhman på
Fiat 501 som tog hem segern!
Vi har varit i Finland med 501:an flera gånger och använder
den flitigt i olika veteranbilssammanhang. Det har blivit snart
6000 mil och nästan helt utan reparationer. Jag tycker att Fiat
kan stå för de lovord de ger sin modell Fiat 501.
Nu är jag 83 år gammal och min Fiat 501 är fortfarande, efter
58 års användning, mycket tillförlitlig.
Tänker Du skaffa Dig en problemfri veteranbil från 20-talet,
försök få tag i en Fiat 501.

Fiat 501 SS, 1921 lånad bild
Text och foto Lars Öhman

Foto Daniel Pero
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Italienska bilar på AHK:s måndagsträff

Dottern Matilda vid filminspelningen om Astrid Lindgren
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NORRTRÄFF

Norrträff
Efter ett år av träff-torka så ringde
en medlem i FCC, Sture Johansson
från Arvidsjaur och undrade om jag
och Tomas Grundström från Skellefteå kunde ordna en Fiat-träff i
Skellefteå.
Så med kort varsel (det hade regnat i flera dagar och såg ut att kunna vara uppehåll kommande lördag
14/8) bestämde vi att vi skulle träffas vid Skellefteå Landskyrka där
vi startat flera tidigare FCC-träffar.
Efter en kort genomgång och önskemål om vad man ville se och hur
långt man ville köra bestämde vi
dagens rutt.
Första stoppet blev vid Northvolts blivande batterifabrik och
därefter körde vi vidare på diverse
småvägar mot Furuögrunds Hamncafé där vi kunde äta lunch.
Mätta i magen rullade vi vidare mot Ytterfors bruk med
rötter från sent 1700-tal, där fick vi visning av herrgården som
uppfördes 1839 och restaurerades efter en brand i början av
1900-talet, den används numera till kursgård .
Körglada som vi var styrde vi norrut mot Jävre kvarn och museum. Mätta på kultur men hungriga på mat hamnade vi till sist
på Byske gästgiveri där vi avslutade dagen med middag. Vi var
14 entusiaster och 6 fordon som rullade ca. 20 mil.
Text och foto Jan-Erik Landström
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Återförsäljarintroduktion Fiat 126 och
131 hösten 1974
I månadsskiftet november/december
1974 arrangerade Svenska Fiat AB en
återförsäljarresa till Italien i syfte att
presentera kommande års program. En
grupp på 103 personer bestående av Fiats
svenska återförsäljare samt importörens
försäljningsavdelning och ledning bordade ett chartrat plan på Arlanda och flög till
Neapel.
Från Neapel blev det busstransport till
Sorrento och incheckning på hotell. Under två dagar hölls möten och presentation av 1975 års marknadsföringsprogram
och de nya modellerna Fiat 131 och 126.
Lite sight seeing i form av en resa till Capri
och Muntes Villa San Michele hanns också
med.
Höjdpunkten på resan kom på den
tredje dagen. Buss till en stor återförsäljare i Caserta där 50 st Fiat 131 i samtliga varianter väntade
för provkörning. Kartor med tydliga väganvisningar till målet,
staden Cassino, delades ut. Körsträckan var för säkerhets skull
tänkt att ske via motorvägen, Autostrada del Sol, som passerar
de bägge städerna så det var egentligen bara att memorera avfarternas numrering. För den lite mer avancerade gick det att
betala ut sig från autostradan något tidigare och uppleva körkänslan på något sämre vägar. I Cassino hade Fiat och Italienska staten som en arbetsmarknadsåtgärd tillsammans byggt en
sammansättningsfabrik. Tanken var att stoppa utarmningen av
södra delen av landet och flytta arbetstillfällen dit där arbetskraften fanns i stället för tvärtom. I Cassino monterades Fiat
131 och Fiat 126 samman av detaljer som transporterades dit
från tillverkningsenheterna i Turin och norra Italien. Fabriken,
FIAT:s modernaste, var sedan något år etablerad och nu i full
produktion.
Efter att ha återlämnat 131:orna samlades skaran i ett antal
minibussar som körde runt i fabriken och på fabriksområdet.
Man hade, precis som i Mirafiorifabriken i Turin, anlagt en körväg för besöksbussar runt de olika tillverkningsprocesserna i
sammansättningshallarna så från bussfönstren kunde deltagarna få en direkt inblick i vad som hände på fabriksgolvet och hur
sammansättningen gick till.
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Efter sightseeingturen inbjöds till lunch i fabrikens enorma
matsal och se det var en traditionell fyra rätters Italiensk fabriksarbetarlunch med öl till förrätten vitt vin till fisken och rött
till huvudrätten. När väl pastan, det övriga och avslutningen
med en härlig tiramisu var avklarad fortsatte dagen med provkörning av Fiat 126 !!!!
Naturligtvis häpnade några, andra protesterade, köra bil
efter promilleintaget! Men Fiats italienska arrangörer kunde
definitivt inte se något problem med att genomföra eftermiddagens provning av bilarna i bergsterrängen runt Cassino. I
varje gathörn och annan större vägkorsning stod utkommenderade Carbinieri och stoppade all annan trafik när den ”svenska” 126 karavanen passerade. Nu var det inte motorväg som
gällde men väl slingriga smala grusvägar genom det böljande
lantbrukslandskapet i Liridalen. Inte en skråma kunde noteras
på någon av bilarna vid återkomsten till fabriksområdet!
Efter ett uppskattat besök vid klosteret uppe på Monte Cassino
som återuppbyggdes från den grushög det bombades till under striderna om Liridalen vintern 1943/1944 fortsatte resan
till Rom där återförsäljarna vallades runt på de vanliga imponerande sevärdheterna i den underbara staden innan det var
dags att återvända till Norden.
FIAT.s modellprogram hösten 1974 bestod av småbilarna
Fiat 127, Fiat 128 samt den större Fiat 132. Under resan hade
Fiats återförsäljarförening att ta ställning till vilka
bilar som skulle importeras till Sverige som 1975
års modell för att komplettera dessa. Valet stod
mellan tre tillgängliga modeller. Fiat 131, Fiat 126
samt Fiat X1/9. Att 131.an, en traditionell bakhjulsdriven mellanklassbil som ersättare till 124.
an skulle platsa in var från början givet, men vilken av de andra skulle man vilja sälja i Sverige?
Att suget efter en sportbil var stort, man hade ju
lyckats bra med 124 Sport Coupén, hördes tydligt
under dagarna men sviterna efter den nyligen ge-
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nomlidna oljekrisen gjorde att man valde en driftssnål, billig,
liten bil 126:an. Under de följande två åren importerade Svenska Fiat 1100 exemplar av 126.an, med eller utan soltak (TA)
innan insikten att bilen inte riktigt blev den succé man trott på
gjorde att den avfördes ur programmet. Det var trots allt en
storstadsbil man tagit in och den svenska marknaden var mycket mer än storstäder under mitten av 1970-talet.

När den första FIAT 126 rullade av bandet 1972 var det en
liten ekonomisk upphottad variant av FIAT 500 Nouva man
presenterade. Med luftkyld 2-cylindrig 600 kubiks svansmotor på 23 hk var det inte just något mer än en ombonad transportmöjlighet för kortare sträckor man släppte ut ur fabriken.
Men den kom i en tid då Europa ropade efter bensinsnåla

billiga bilar och där passade den perfekt in. Kompakt var den
också 305 cm lång 138 cm bred och blott 130 hög med en
vikt på bara 600kg. Vid introduktionen i Sverige visade det
sig att man kunde parkera tre st 126.or på en parkeringsruta,
visserligen i bredd men ville man spara på parkeringsavgiften, så varför inte?
Text och foto Anders Arvidsson

Foto Daniel Pero
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Auto d’Epoca, Padova 2021
Ett härligt skådespel av historisk italiensk bildesign!
Auto d´Epoca levererar ett fantastiskt
utbud av historiska bilar, reservdelar,
tillbehör och en mängd olika accessoarer
som hör fordonshobbyn till. Mässan är
gigantisk med 12 riktigt stora mässhallar
på flera tusen kvm, därtill ett stort antal
uppbyggda mässtält och en omfattande försäljning utomhus i fria luften! Här
finns allt och utbudet är enormt. Uppskattningsvis fanns där ca 400 - 500 bilar, vespor, motorcyklar, utställda och till
försäljning, mängder av reservdelar och
tillbehör, nytt och begagnat. Mässan är
öppen under 4 dagar och enligt uppgift är
det mellan 60000 - 80000 besökande, främst från Italien men
också från övriga Europa. Ett Mecca för oss som gillar italienska
fordon och främst Fiat!
Vi som planerade åka till Padova funderade en hel om det
var någon idé att åka ner i år med tanke på pandemin och

bäst! Själv upplever jag många modeller som rena konstverk
med mycket vacker linjeföring, tilltalande proportioner, ytterst
väl designade detaljer som få andra biltillverkare ens är i närheten av!
Vi talar ju om bilar i en prisklass som är och har varit överkomlig för en stor del konsumenter. Andra varumärken som
möjligen kan konkurrera med motsvarande design
spelar oftast i en helt annan prisdivision. Kanske är
det just detta som gör och gjorde varumärket FIAT
så speciellt. Designmässigt finns det många exempel på hur väl formgivna många Fiat modeller har
varit genom åren och flera exempel finner du bland
bilderna i denna artikel.
Men det är inte bara utbudet av bilar som gör
mässan I Padova så intressant. Här finns en mängd
reservdelar till de flesta Fiatmodeller och chansen att
hitta den eftersökta reservdelen eller hitta en kontakt som hjälper dig vidare, är relativt stor. På mäs�san finns många företag som specialiserat sig på att
lagerföra nya och begagnade reservdelar och några
av dem har ett bra utbud av nytillverkade reservdelar.

Fiat 8V

eventuella restriktioner. Bortsett från att alla bar
mask inomhus så märktes ingen större skillnad mot
tidigare år. Visst, kanske några färre besökare och
leverantörer men i det stora hela var det ingen skillnad. Fredag och främst lördag var det lika trångt och
fullt som tidigare år.

Carrozzerie speciali
Speciellt och unikt är Fiat´s enorma modellutbud
som attraherar många på mässan. Inte bara Fiat´s
alla egna modeller utan också en mängd specialmodeller från olika karossmakare som Bertone, Vignale, Farina, Zagato, Siata m.fl. Fiat´s samarbete med
olika karossmakare och designföretag har sannolikt
betytt väldigt mycket för Fiat´s varumärke och popularitet över tiden. Italiensk design när den är som
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Fiat 8V
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ekonomiplåt för den som renoverar upp en Topolino från grunden. Emellanåt hittar man fortfarande
reservdelar i originalkartonger från något Fiat-lager.
Men mycket nytillverkas och gör bilen väldigt brukbar och kan därför användas flitigt för långresor och
liknande. Bara åk – reservdelar finns!
Till övriga Fiatmodeller var utbudet mer varierat
på mässan och man får söka, fråga och leta hos olika
utställare. Hos många privata utställare och säljare
finns en mängd reservdelar men kan ibland vara lite
oöverskådligt. Men det är oftast här man gör de riktiga fynden! Tänk vilken känsla att hitta en reservdel
som man kanske letat efter i flera år… till en spottstyver mot vad de annars annonseras ut för… eller
att hitta en ”omöjlig” del så att bilen kommer ut på
vägen igen – en obetalbar del – som ger glädje och
tillfredsställelse under många år framöver.

Fiat 1100 TV Farina

Till FIAT 500 är utbudet enormt och det är flera
företag som konkurrerar med varandra, både vad gäller sortiment och pris. Gissningsvis går det att köpa
en helt ny komplett 500:a av nytillverkade delar. Fiat
500 är oerhört populär vilket också påverkar utbudet
av tillbehör och accessoarer. Trimnings-kit för olika effektuttag, effektljuddämpare (räknade till 23 st
olika modeller bara hos en utställare), skivbromsar,
instrument, designade dekaler, fälgar, stolar och inredning, m.m. m.m., ja allt man kan tänka sig och
lite till. Att sätta sin en egen prägel på en Fiat 500
lär inte vara svårt.

Bara åk – reservdelar finns!
Fiat 500 Topolino är också en populär bil och utbudet är stort av reservdelar och vissa tillbehör. När
det gäller slitdelar finns i princip allt att köpa, likaså

Fiat 1100 TV Farina inredning

Alla bilar på mässan är inte italienska men utgör
huvuddelen. Porsche är tyvärr lite av en dussinbil
som man blir både mätt och lätt gäspar till. Är alla
gamla Porsche till salu, är en känsla som ibland infinner sig när man ser omfattningen av alla utställda
modeller och varianter. Men visst, det är en härlig
bil och en ikon som inte riktigt kommer till sin rätt
här p.g.a. mängden utställda vagnar och givetvis av
konkurrensen från alla vackra italienska skönheter.

Primera division
Fiat 500 och även 600 fanns det gott om i olika utföranden och modeller. Även ombyggda och trimmade är mycket populära på mässan. Men ändå är
det bilar av ”prima serie” dvs. första årsmodellerna
som väcker mest uppmärksamhet. Fiat 500 med det
långa soltaket och 600 med soltak i topprenoverat
utställningsskick var det många som flockades runt.
Fiat 1100 TV Vignale
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I en av hallarna är många italienska bilklubbar samlade.
Deras klubbytor är mycket fint uppbyggda och påkostade och
oftast med några riktigt vackra bilar från det bilmärke klubben
representerar. Kunniga medlemmar svarar professionellt på
alla de frågor som många besökare ställer. Själv besökte jag
bl.a. Topolino Autoclub Italia som bl.a. hade kopior på originalritningar och svar på några detaljutföranden – imponerande!
Färgnummer och färgkartor inkl. översättning till andra och dagens färgfabrikat fanns också att få.

Reservdelar

Lite mer ovanligt, det
fanns hela 20-25 st Fiat
Dino till salu, både Coupéer
och Spider. Här kunde man
t.o.m. välja färg om man
var spekulant men skicket
varierade förstås, likaså priserna. Några riktigt fina Fiat
1400/1900 fanns till salu

Nouva med svärmorslucka

och en 1400 Cabriolet i mycket fint skick, begärde
man drygt en halv miljon för. Men så är det en ovanlig läckerbit som sällan är till salu. Ett antal Balilla,
1100 av olika årsmodeller och utföranden var också
väl representerade, oftast mycket välrenoverade. Fiats 60-tals modeller som 1800 och 2300 var det få av
och den vanligtvis populära 2300 Coupé såg jag bara
2 utav denna gång. Fiat 124 Coupé och Spider var det
relativt gott om, flera i tävlingsutförande som drog till
sig en hel del uppmärksamhet.
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Vi gick på mässan i 4 dagar och gjorde 4 hela varv, men
för varje varv upptäckte vi nya bilar, nya
reservdelar som vi inte såg varvet innan… Det är stort, utbudet enormt och
ska man se allt behövs ytterligare varv…
men kul är det och mycket, mycket intressant.
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Större än F1
En riktig överraskning på mässan var en FIAT F2 från 1907 som
startades upp och kördes en kort bit. Ljudet från det raka avgasröret var mer än häftigt, helt obeskrivligt! Ett ljud jag aldrig
tidigare fått uppleva. Motorn är fyrcylindrig med en slagvolym
på hela 16 liter och 130 hkr, dessutom med toppventiler, redan
1907.
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Tänk 16 liter och fyra cylindrar… Varje cylinder är på 4 liter,
dvs. där En cylinder är större än den samlade cylindervolymen
på 2-3 normala motorer på dagens bruksbilar. Jag lovar – det
ljudet är totalt omöjligt att beskriva, måste bara upplevas – och
helt oförglömligt! Den spontana applåden från mässbesökarna
var också i samma decibelnivå!

Hjulbalansering
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Fiat 100 TV, 1953-55 ”dåtidens GTI”, 50 hk
mot 36 i standard. Lyxigare inredning. En
potent tävlingsbil. Många vinster på rally
och bana. Här med läckra ekerhjul.

Fiat 1900 Fiats stora bil 1952-58

Fiat 600, 1955.
Efterföljare till 500 Topolino.
600:an tillverkades i Italien till 1969.
Licenstillverkning i andra länder inpå
1980-talet.
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Fiat 127 P ”Quattroporte”. Bygd på SEAT fabriken som licenstillverkade Fiat mellan 1953-81.
Först ut var Fiat 1400.

Blå 524 Spider 1932.
Grön 521 Coupe Royal 1930.
Första modell som också tillverkades utanför
Italien, då i Tyskland.

Balilla Spider 1932 en av många läckra
Balillamodeller.
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Stad med historia
Men mässan är inte bara bilar och reservdelar. Vi är ju i Italien och Padova som stad är väldigt vacker med delvis gammal
bebyggelse och smala gränder inne i centrum. Där finner man
många trevliga restauranger och då måste man ju smaka på det
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italienska köket och italienska viner… Det är svårt att hålla ihop
om man är några stycken på mässan, dels på grund av olika
intressen och behov av delar men också för den trängsel som
ibland uppstår. Vi som var där gjorde som tidigare år, bestämde
inför varje kväll en gemensam restaurang inne Padova.
Där träffades vi på kvällen och åt en god middag tillsammans och smakade av några glas goda italienska viner. Dessa
kvällar är oerhört trevliga med referat från dagens höjdpunkter på mässan, glada tillrop och mycket trevligt umgänge.
I år var vi inte så många från Sverige, säkert beroende på
osäkerheten om pandemirestriktioner och liknande. Men det
kommer snart ett nytt år med nya möjligheter. Ni som inte tidigare varit på Auto d´Epoca i Padova, ta chansen och upplev
italienska bilar i ett härligt stort format – utbudet är enormt
och en upplevelse utöver allt annat. Ni som tidigare varit där
kan säkert intyga om någon mot förmodan skulle tveka.

Aeroporto Marco Polo
Det är relativt enkelt att ta sig till Padova med flyg. Lämpligast
flyger man till flygplatsen Marco Polo strax utanför Venedig.
Därifrån tar man flygbussen in till Padova, inte så långt och tar
ca en timma.

Padova by night

Piazza Della Frutti i Padova.
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Själv har jag tidigare år flugit ner men valde i år att åka bil
med min gode vän och vinkännare Lasse Larsson som hade planerat besöka några vingårdar samtidigt. Lasse åker sommartid
i sin nyrenoverade och mycket fina Fiat 500 Nuova från 1957,
dock inte på denna resa.
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Det blev en trevlig och upplevelsefylld
resa med besök och övernattningar
på vingårdar utmed vackra vägar ner
genom Italien. Inte minst höstens alla
vackra färger utmed Dolomiternas
sluttningar gav en extra krydda till det
fantastiskt vackra landskapet. Besöken
på vingårdar väster om Bolzano, i Valpolicella och lunchstopp vid Gardasjön
är härliga minnen att ta med sig in i
vintermörkret.
Men starkaste minnena från resan
är ändå Fiat´s alla modeller och specialmodeller - riktiga designikoner utformade och byggda tillsammans med
Italiens absolut främsta karossmakare.
Rena konstverken i jämförelse med dagens bilar.
Genom att ta några extra dagar får
man ut så mycket mer av Italien och
Auto d´Epoca – kan verkligen rekommenderas!

Vackra färger i Dolomiterna

Italien levererar!

Lunch vid Gardasjön

Text och foto Urban Dahl
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Reservdelslager i Holland för Fiat och Abarth
I september var vi några Fiat-entusiaster
inom klubben som åkte ner till Holland
för att se och spana efter några Fiatbilar
som möjligen var till salu. Vi hade redan
för 2 år sedan bestämt möte men olika
restriktioner i respektive land gjorde det
då omöjligt. Men nu var det dags och av
en ren tillfällighet som låg helt utanför
den planerade övningen, fick jag möjlighet
att följa med en holländare till ett kontor
för att kopiera några dokument. Men vart
hade jag kommit?
Utanför kontoret stod en mycket vacker
Lancia, typ Limousine från 30-talet, helt
i originalskick! Ja ja, kanske en veteranbilsägare som äger kontoret, tänkte jag.
Men så vände jag mig om och fick först
se en Fiat 2300 Coupé i bedagat skick och
sedan ytterligare ett 20-tal Fiat som var
skrotade… och sedan ytterligare kanske
ca 50 – 80 olika skrotbilar, Fiat och Lancia
blandat om varandra. Jag blev totalt överraskad! Vart hade jag kommit? Skulle ju
bara ta några kopior.

fanns på hyllorna hade jag svårt att identifiera i de stora lagerlokalerna. Men det var väldigt, väldigt mycket…

Det visade sig att jag var på en av Hollands största bildelslager för Fiat, Lancia och Abarth! Vi skulle bara kopiera
några dokument som tar några minuter men besöket tog nästan 2 timmar… och egentligen hade jag ingen tid då jag senare
på kvällen måste passa färjan i Kiel.

Ägaren, Martin Willems, berättade senare att han byggt upp
bildelslagret och sin verksamhet under drygt 30 år och säljer till
kunder i hela Europa och även utanför. USA är också en marknad med stor efterfrågan. Det mesta av försäljningen sker via
företagets hemsida, se kontaktuppgifter nedan!
För dig som söker begagnade delar till Fiat och
Abarth kan det säkert vara värt en kontakt med
denna firma. Ägaren gav också ett mycket bra och
seriöst intryck.
En intressant och spännande rundvandring i
lagerbyggnaderna och ute på skrotgården påbörjades och här fanns många Fiat modeller från 50,
60, 70 och 80-talen. De flesta bestod av tomma
karosser och nerplockade där viktiga reservdelar
tagits om hand och låg infackade i lagren. Rundvandringen avslutades med att vi kom in i Martins
verkstad där flera äldre Fiat var under renovering.
Några riktigt fina renoveringar, bl.a. en Fiat 500
Giardiniera, Fiat 1100 i superskick och en extremt
fin Fiat 2300 Coupé i silvermetallic! Coupén var
i originalskick och bara rekonditionerad inför försäljningen och såld i dagarna för 550.000 sek. I
verkstaden arbetade ett antal mekaniker som var
ordentligt duktiga och noggranna, resultatet var
på topp på samtliga bilar jag såg där inne.

Vi gick runt i flera lagerbyggnader och här fanns begagnade delar från nedplockade bilar både högt och lågt i flera
våningar. Testade lite försiktigt med att fråga om han även hade
delar till Topolino eftersom det är bilar och delar jag känner till.
Jaja män, det fanns, inte så mycket men en ändå en hel del,
ett antal svårfunna delar bytte snabbt ägare. Vad som i övrigt
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Men överraskningarna var inte slut med detta!
Bakom verkstaden fanns en utställningshall med gissningsvis
ett 40/50-tal bilar i mycket fint skick. Se bilder!
Här fanns många riktigt fina bilar som Martin tagit hand om
privat och som han har funnit i samband med inköp av bilar
till sitt bildelslager. Flera bilar i samlingen sticker verkligen ut,
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Med lite extra massage av gaspedalen
hann vi med färjan i Kiel med hela 8 minuters marginal… 5 minuter ytterligare
hade kunnat användas hos Martin och
hans spännande bildelslager. Men det
tar vi igen nästa gång vi är i Holland!
Utan spaning – ingen aning!
Text och foto: Urban Dahl

exempelvis den vackra Fiat 1900 Coupé Granluce, en
av ca 2000 licenstillverkade Fiat Topolino i Holland,
i originalskick, en Fiat 2100 Familiare, en ytterligare
Fiat 2300 Coupé m.fl.
Tänk vad överraskad man kan bli – vi som åkte
ner till Holland i ett helt annat ärende – fick en oförglömlig upplevelse som fortfarande biter sig fast i
hjärta och hjärna. Så snart tillfälle ges blir det ett besök igen! Klart sevärt!
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Ett foto från en tävling i Finland

Sven-Ola Stenquist, en ovanligt gasglad man
Vi som gillar Fiat, gillar ofta att köra fort på små krokiga vägar. Men att köra riktigt fort, är
kanske inte tillrådligt. En lösning kan vara att ta licens och söka sig till våra tävlingsbanor
för att få utlopp för lusten att gasa. En som förstod detta redan på 70-talet, är FCC-medlemmen Sven-Ola Stenquist i Skepplanda.
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Sven-Ola började tävlandet tidigt. I 12-årsåldern tävlade han
med Scalextric-bilar på skolloven. Han byggde även en cykelbil
som han tävlade med. Detta gick ofta bra, berättar han. Delvis
berodde det nog på att det var han själv som lade banorna,
tillägger han blygsamt.

SVEN-OLA STENQUIST - EN OVANLIGT GASGLAD MAN

1300 cc-motor från en Fiat 128. Vi ser också ett stag tvärs över
motorrummet mellan fjäderbenen. Sven-Ola skrattar och berättar, att han hade det för att alla andra hade det. Däremot är
han osäker på om det gjorde någon nytta.

Observera ratten på hans cykelbil! Den kom från ett bombplan från andra världskriget. Man tager vad man haver! Opel
Recorden från 1957 tillhörde en bekant till familjen. Sven-Olas
pappa hade själv en 58-a. Några år senare köpte han en Fiat 127.

Fiat 127 – första tävlingsbilen
Så småningom tog Sven-Ola över pappans Fiat 127. Han behövde den för att åka till och från jobbet i Malmö. Lusten att köra
racing fanns sedan länge. Sven-Ola har en fjorton år äldre bror
och han tävlade sedan flera år i en DKW i SM. Ganska snart
började Sven-Ola tävla med 127-an på helgerna.

Nedan ser vi en bild från Knutstorp 1978. Den observante
läsaren ser att det nu inte finns någon nummerskylt på bilen
längre. Det visar att Sven-Ola hade köpt en släpvagn och inte
längre körde den på väg. Tiden som ”till och från arbetet-bil”
var nu över. Efter ca tio tävlingar 1977-78 var det färdigtävlat
med 127-an och den ställdes undan. Den stod länge oanvänd
och när Sven-Ola så småningom flyttade till Söderhamn, hamnade 127-an på skroten. Men alla användbara delar togs förstås tillvara.

Det var träning på lördagen och tävling på söndagen. Han
körde alltid till tävlingarna på egna hjul och bl.a av den anledningen tävlade han bara i södra Sverige, oftast på Knutstorp
och Kinnekulle. Nedan ses en bild från första tävlingen med
bilen på Knutstorp i maj 1977. Nummerskylten avslöjar att
den användes även som bruksbil. Där och då träffade Sven-Ola
Abarthlegenden Jerry Davis för första gången. Deras vänskap
har nu bestått i snart 45 år och Jerry är alltid med i depån, när
far och son Stenquist tävlar.

Sven-Ola var säkert ensam om att tävla med Fiat 127 i
Sverige. Ett antal år senare kom dock Mini Lady-cupen med
Lancia A 112-or, som byggde på samma chassi som 127. Notervärt är också att man än idag i Finland har en tävlingsklass
enbart för Fiat 127 med 903 cc-motor!

Sven-Ola utrustade 127-an med tätstegad låda och diffbroms. Han sänkte den 4-5 cm. Eftersom det tilläts friare trimning i SSK-serien, där han tävlade, plockade han också i en
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Fiat 128 – andra tävlingsbilen
Inför säsongen 1979, tyckte Sven-Ola att det var dags för en
nyare tävlingsbil. Ett alternativ var att skaffa en bil, som var lätt
att modifiera för bankörning. Men Sven-Ola valde ett annat och
mycket svårare alternativ. Han köpte en Fiat 128 Sport Coupé,
som hade krockat med en ko! Anledningen var förstås, att bilar som krockat med kor, oftast är betydligt billigare. Inte utan
stolthet berättar han, att han lyckades få ordning på 128-an
under några intensiva vintermånader. Han lyckades obegripligt
nog rikta all plåt och inga nya delar behövdes. Så småningom
bytte han dock hela taket.

Premiären skedde på våren 1979. Ganska snart hamnade
det en motor från en Fiat Ritmo i bilen. Den hade suttit i en
budbil, som pendlat mellan Malmö och Göteborg. Motorn
hade därför, trots att den inte var så gammal, på kort klart klarat av 35 000 mil. Det var Jerry Davis, som tipsade om motorn
och han hjälpte sedan Sven-Ola med råd och arbeten under
hela den tid han tävlade med 128-an. Den utvecklades kontinuerligt hela tiden och mot slutet hade den smidd vevaxel från
Italien och vevstakar från Lamborghini. På så sätt fick man ut
140 hk på en cylindervolym på 1600 cc. Från Italien hämtade
de även hem en 5-växlad låda och en specialdiffbroms. Detta
kostade en hel del, men man fick mycket för pengarna prestandamässigt.
Sven-Ola inhandlade en Fiat 238 för att transportera 128-an
på. Och mycket större bil, hade väl inte kunnat lastas upp på
den. Många transporter till och från tävlingsbanor såg ut så på
den tiden. Små lastbilar, som med knapp nöd rymde sin last.
Och snabbt gick det inte, för det hängde en husvagn längst bak!
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Det blev 25-30 tävlingar med 128-an och resultaten var bra.
Det blev fyra förstaplatser och ytterligare ett antal pallplatser
till och med 1983. Det året blev han även SSK-mästare. 1984
lånade Jerry Davis bilen och han upprepade då denna bravad
och 1985 lånade Åke Bengtsson i Malmö 128-an och även han
lyckades bli SSK-mästare. Tre år på raken, alltså, för 128-an.
Anmärkningsvärt!
På bilden nedan ser vi sonen Anders med pappa i depån.
Anders kom så småningom att ratta en annan tävlings-Fiat (se
nedan), samma som lillebror Gustaf numera nästan alltid vinner E-klassen i 1000-cupen i historisk racing med.

Här ser vi Sven-Ola på väg att köra om en Volvo 242. Det
gjorde han allt som oftast.

Familjen växte och Sven-Ola bytte jobb och flyttade till Söderhamn. Där hade han ingen plats att ha bilen, så Jerry Davis
tog över den. 127-an gick ju till skrot i samma veva. Ganska
snart blev dock Jerry svårt sjuk och 128-an gick då vidare och
plockades ner i delar. Själva karossen lär ha hamnat i Norge.
Sedan blev det några tävlingsfria år för Sven-Ola, men 1997 var
han tillbaka på banorna, denna gång med en DKW F12. Det var
en vanlig standardbil, inhandlad i Ludvika, som han lade ner
ganska många timmar på i garaget. Det gav också resultat och
han vann samtliga deltävlingar med den 1991. Självklart tog
han därför hem en mästartitel med den det året.
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Fiat 600-an som blev en Abarth 850 Tc
- fjärde tävlingsbilen
Efter ett många år långt uppehåll i tävlandet, började SvenOla fundera på att bygga upp en Abarthreplika och börja
tävla igen. Inspiration hade han säkert fått av Jerry Davis,
som var en överdängare på att köra och meka Abarth. En
annons sattes in i Fiat Classics Köp & Sälj och han fick då ett
tips om en rostfri 600, som stod i en lada utanför Alingsås.
Det blev affär och Sven-Ola blev därmed tredje ägaren
till bilen. De båda sönerna Anders och Gustaf hjälpte honom sedan att göra bilen klar för racing. Allt jobb gjordes
hemma i garaget. Bilen fick tätstegad låda från Italien, lite
bredare fälgar, men ingen breddning i övrigt, och skivbromsar fram av godkänd typ med tre kolvar.

600-an, som de nu kallade 850 Tc av förståeliga skäl,
var väldigt snabb i de kurviga delarna, men inte lika snabb
på raksträckorna. Det vi vann i kurvorna, förlorade vi oftast
på raksträckorna, som Sven-Ola uttrycker det. Men ganska
snart vann de mer i kurvorna, än vad man förlorade på rakorna. Då kunde Sven-Ola se så nöjd ut i depån, som på bilden nedan.

Med en nytillverkad störtbåge, som vägde 25 kg, blev
matchvikten tom 595 kg. Markfrigången var 10 cm, vilket
var den minsta tillåtna. Därmed hade bilen den bästa väghållningen i klassen och de bästa bromsarna. Inte konstigt
att det gick bra redan från början! Sven-Ola turades om
med sonen Anders att köra den första tiden.
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Sven-Ola körde själv över tjugo tävlingar med den lilla
gröna från 2014 fram till och med säsongens sista tävling
på Falkenbergsbanan i september 2018. Detta klarade SvenOla och bilen alldeles utmärkt. Inte vid något tillfälle behövde han bryta.
När Anders blev pappa och slutade tävla, var Gustaf inte
svårövertalad att ta över hans plats. Från 2019 är det bara

SVEN-OLA STENQUIST - EN OVANLIGT GASGLAD MAN

Gustaf som kör. En enkel sammanfattning av Gustafs tävlande, skulle kunna se ut så här: Gustaf vinner nästan alltid
E-klassen i 1000 cupen.
På bilden ser vi honom med stolt pappa. Och Sven-Ola
har verkligen mycket att vara stolt över. Bilen går alltid perfekt och Gustaf är en riktig förartalang. Det har Jerry Davis
sagt och då är det så!

Text Mats Thornquist. Foto Sven-Ola Stenquist, Bengt-Åke Gustavsson på Racefoto och Mats Thornquist.

Lördag 16 oktober
deltog delar av styrelsen i Motorhistoriska Riksförbundets, MHRF,
årsstämma via Teams.

delar inte skall omfattas av EU:s regler för avfall och transport. MHRF
har hjälpt de som importerat bilar från USA som dömdes ut som
skrot. Detta ärende är löst. Även det uppmärksammande ärendet
med en VW buss som skulle exporteras till Tyskland är löst.

Förbundsordförande Kurt Sjöberg inledde på förmiddagen med att
allmänt prata om vad MHRF arbetar med och att man använder bregreppet ”det rullande kulturarvet”. Detta har uppgraderat vår hobby
så att politiker lyssnar på våra argument. Man har haft möten med
Kultur- och Miljömiistern som bägge är positiva.

• MHRF har f.n. 39158 försäkringar. Nyteckningar har minskat något, men mindre avhopp så antalet är konstant.

MHRF arbetar för att stödja vår hobby på olika plan.
Några exempel var:

• Man trycker på att man vid ansökan skall skicka in samtliga dokument tillsammans, antingen via hemsidan eller post. Inte några
dokument via post och andra via mail.

• Möjlighet till ursprungskontroll även om registreringsbevis eller
importdokument saknas. Även möjlighet att registreringsbesiktiga
ett orenoverat men komplett fordon, något som inte går idag ligger
som mål.
• Hur vi skall kunna tanka våra bilar om samhället gör över till andra drivmedel. Här är dialogen med Miljö- och Kulturdepartementet
viktigt och det finns förståelse. Fordonen skall kunna framföras med
minimala tillsatser och endast smärre förändringar.
• Ett annat mål är att säkerställa att export och import av bilar och
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• Man har haft problem med hemsidan men det kommer en helt
ny sida till våren och utbildning av nya besiktningsmän startar. Besiktningsärenden hr dragit ut på tiden men det skall bli bättre.

På eftermiddagen vidtog sedvanlig stämma med årsberättelse, val
av styrelse m.m. Allt välplanerat och synbarligen i god ordning.
Slutligen en kommentar om MHRF försäkringe. MHRF:s försäkring kräver en besiktning av bilen och detta kan dra ut på tiden. Då
kan man försäkra bilen i Folksam, som är MHRF:s partner och när besiktning och dokumentation är klar förs försäkringen över till MHRF.
Fördelarna med MHRF är dels låga avgifter, men kanske viktigast en
förståelse för fördonet, där ett vanligt försäkringsbolag dels kanske
inte förstår värdet, eller inte vill reparera den utan skrota fordonet.
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Kalender 2022 - Fiat 500

Hej, ni är nu på näst sista sidan ...

I Sicilien, Trieste och Paris, numer också i Sverige. Här hittar
fotograf Cornelia Schmith sina älskade Fiat-bilar. Fiat 500 är
favoriten och bilderna i kalendern är av denna modell. Cornelia själv äger en nyinköpt Fiat 600 D 1969.

Hoppas ni haft en angenäm resa genom bladet. Har nu funnit det bra beror det inte på redaktionen, utan på inlämnat
material.
Inget raderas allt tas med förutom bilder som ibland blir
för många, men de stannar i en bank för senare publikation.
Inlämnat material är klubbens egendom, förutom foton
som ska skannas de lämnas tillbaka.
Med andra ord skriv artiklar, sänd med foton. Sista sidan
visar hur första numret av Fiatelisten såg ut för 40 år sedan.
Klubben hette då FIAT registret.

God Jul & Gott Nytt FIAT År
önskar redaktionen

Kalendern går att beställa på:
https://arkadiafoto.com/webshop/
1 kalender 170:- 2 kalender 300:Fakta: Cornelia Schmith. Född i Lugano 1967. Schweiz.
Fotograf och fotokonstnär driver Arkadia Foto i Göteborg
sedan 2000.
Kontakt: www.arkadiafoto.com
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Nytt helkapell till

Fiat Topolino
Aldrig använt!
Ring Bo
0709 586 582
Mail
bo@anfangen.se
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Returadress
Fiatelisten
c/o Mona Karlsson
Gärdsjöbo 12
777 93 Söderbärke

