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Fremantle motor museum 
 
Staden Perth ligger i sydvästra hörnet 
av Australien. Hamnstaden heter 
Fremantle och är känd bl.a. från havs-
kappseglingar jorden runt. I ett av 
hamnmagasinen ligger ett fordons-
muséum som jag besökt tre gånger 
med två års mellanrum och nu senast i 
januari i år. 
 

 
 
Det är ett trevlig museum med en 
mängd fordon från slutet av 1800-talet 
fram till modern tid. Förutom de 
utställda fordonen kan man studera 
renoveringen av fordonen i en öppen 
renoveringsverkstad. 
 
Muséet är ganska stort och täcker en 
stor del av Australiens motorhistoria 
både vad gäller bilar och motorcyklar.  
 
Jag har plockat ut några fordon som 
jag fäste mig speciellt vid. 
 
Napier L48 1904 ”Samson” 
 

 

 
 
Detta var världens första brittiska bil 
att komma upp i en fart av mer än 100 
miles per hour (ca 160 km/tim). 
 
Bilen byggdes åt Selwyn Edge för att 
delta i 1904 års Gordon Bennet-lopp. 
 
Den slog världsrekord på Daytona 
Beech i USA i januari år 1905 och slog 
bl.a. nytt rekord på flygande engelska 
milen med 104,65 miles per hour. (ca 
168 km/tim.) 
 
Det behövdes två personer för att veva 
igång motorn och det gällde att vara 
aktsam ifall man fick ett bakslag.  
 
Motorn har som vanlig på den tiden en 
rejält stor slagvolym. 
 
Kylaren löper längst sidorna på bilen 
och innehåller ca 74 meter kopparrör. 
Konstruktionen var mest för 
utseendets skull. 
 

 
 
Motorn i bilen är den första lyckade 6-
cylindriga motorn i en produktionsbil. 
Bilen fortsatte efter rekordförsöken att 
tävla i England och i Frankrike men de 
små bakhjulsbromsarna gjorde att den 
inte var konkurrenskraftig. 
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Vid mitt första besök på muséet körde 
man bilen för en filminspelning och 
motorljudet är en upplevelse. 
Goggomobil Dart 1957 
 

 
 
I motorrummet hittar man en liten 
tvåcylindrig luftkyld motor. 
 

 
 
Den stora vita skylten ovanför motorn 
är en påminnelse att blanda olja i 
bensinen. 
 
Saab 92B 
 

 
 
Den här bilen behöver ju inte någon 
presentation för svenska läsare. Det 

roliga är att man har uppmärksammat 
det svenska märket genom att ställa ut 
Australiens äldsta SAAB. 
Bugatti trampbil 
 
Den här trampbilen är otroligt 
välgjord. Det vore verkligen något att 
ge barnbarnen (om man hade råd). 
Bredvid stod en Bugatti i naturlig 
storlek. 
 

 
 
WORTH ”Dog cart” cirka 1899 
 
Till sist något för er som gillar ame-
rikanska bilar. Detta är en av de äldsta 
amerikanska bilarna i originalskick i 
världen. 
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Tekniska data 
Tvåcylindrig motor 
Troligen ca 7,5 hästkrafter 
Toppfart 37 km/tim 
 
För den som vill veta mera om 
motormuséet i Fremantle går det bra 
att gå in på deras hemsida:  
http://www.fremantlemotormuseum.net/index.htm 

 

 
 (Bilen är en Ford Prefekt) 

 
Claes-Göran Barrestam 
 
 


