Familien Danmark på hjul
Årets bil 1969 – 2019

Lørdag den 13. april 2019 mødtes vi nogle stykker fra klubben, som var blevet enige om at køre til
den gamle Avedørelejr (militærforlægning) for at se ovennævnte udstilling. Udstillingen som var
startet i Viborg i ca. 3 mdr., var kommet til Avedørelejren 24. januar 2019 og skulle lukke ned 22.
april 2019.
Vi lagde vores besøg så sent som muligt i forhåbning om at det skulle være muligt at køre derind i
vores gamle FIAT’er. Og vejr guderne belønnede vores
tålmodighed med et strålende solskin fra
morgenstunden hvor medlemmer fra syd og vest
mødtes i Vindinge for at køre samlet derind.
Henning fra Svendborg, i sin hverdags FIAT, slog
fornøjelse sammen med det praktiske og mødtes med
en mand fra Kalundborg til noget handel med et
instrumentbord og kunne så samtidig deltage i vores
lille tur. Karin og Kai fra Fuglebjerg var kørende i den nye Autocamper (FIAT), sammen med Kai’s
bror, da Spideren ikke rigtig kunne komme ud af garagen.
Rolf fra Dianalund kom sammen med en kammerat i 124
Spideren og havde lagt kalechen ned hjemmefra. Det var
sejt for temperaturen var altså ikke meget over
frysepunktet, selvom solen stod højt var det vist ikke over
2-4 gr.. Jeg selv havde gjort Spideren klar, men undlod dog
af hensyn til min bedre halvdel, at lægge kalechen ned.
Kai havde taget ”seniorværktøjet” med og bød på en lille
morgenforfriskning inden vi drog af mod Avedøre. Her
havde jeg aftalt med Lars fra Kastrup at vi skulle mødes,
men han fik desværre vrøvl med benzintilførselen på sin
124 Spider og måtte opgive at deltage denne gang.
De 2 Spidere og de 2 nyere FIAT’er kom vel frem til
udstillingen hvor der blev hygget og sludret blandt de
mange ”gamle” biler, hvoraf mange vækkede slumrende
minder om tidligere oplevelser med både gamle FIAT’er,
men også andre mærker. De to damer fandt en gammel
campingvogn som vakte deres interesse (de er begge
grebet af

campinglivet). Vi andre var selvfølgelig særligt interesseret i de ikke mindre end 9 FIAT biler som
var blevet kåret gennem årene, begyndende med:
1970 FIAT 128
1972 FIAT 127
1974 FIAT 126
1979 FIAT Ritmo
1984 FIAT Uno
1989 FIAT Tipo
1995 FIAT Punto
1996 FIAT Bravo/Brava
2000 FIAT Multipla
Herefter kan man så under sig over at FIAT efter denne perlerække af kåringer, pludselig er helt
fraværende, men det kan vi så filosofere over på et andet tidspunkt.
Efter et par timer havde vi vist alle opbrugt vores umiddelbare lager af minder, sjove historier
samt andre oplevelser med gamle biler og sulten begyndte at trænge sig på. Undertegnede havde
sonderet terrænet en lille smule og fundet at der på Ishøj havn lå en Cafe’ SeSa som så hyggelig ud
og som til fornuftige priser kunne tilfredsstille vores behov for mad og/eller drikke. Efter 10 min.
kørsel var vi fremme, fik et bord, bestilt mad og drikke og hyggede videre med en fin udsigt over
havnen og med et leben i cafeen, som var yderst velbesøgt. Herefter skiltes vi og kørte hver især
hjemad.
Tak for en rigtig hyggelig dag!
Kirsten & Bendt Schimmell

