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kiki.bengtsson@ultramare.se

Inledning evenemang mm evenemang mm even
Östgöta Sportvagnsklubb
Aktiviteter under sommaren 2001
VALLATRÄFFARNA
Varje tisdag mellan tiden 15:e maj till 4:e september (utom i juli, se 
detaljprogrammet på hemsidan) samlas vi vid Valla Fritidsområde i Linköping 
kl.18.30 för avfärd kl. 19.00 (om inget annat anges!) till ett gemensamt utflyktsmål
SOMMARTRÄFF i BERGS SLUSSAR
Varje tisdag i juli träffas vi vid hamncaféet i Berg Slussar (vägbeskrivning på 
hemsidan) kl.18.30 och fikar, tittar på bilar och båtar mm. 
SPORTBILENS DAG 12 AUGUSTI
På Sviestads motorbana i Linköping. 1500 sportbilsplatser finns. Detta blir årets 
höjdpunkt i Östergötland. Förra året kom massor av bilar och planen är att göra 
detta till ett årligt återkommande evenemang för hela familjen. Programmet som 
planeras är späckat med aktiviteter - från miniracing till flyguppvisning. Mer info på 
hemsidan eller i kommade annonsering.

Mer information,  
vägbeskrivningar mm 

finns på ÖSK hemsida, 

www.osk.ac

Nya medlemmar

Röda Kaféet
2001

Måndagar udda veckor ända tills
Kaféet stänger i höst. Från 19:00
VÄLKOMNA!Vid slussen i Fittja

BSCM körs i år i Strängnäs med omnejd lördagen den 18 augusti. Det är nu för 25 gången som ungefär 100 
engelska sportvagnar samlas för för ett av Sveriges vackraste möten. Kom och njut av det vackraste i bilväg 
och ta gärna med din egen skönhet!

Startplats: Hydro-macken vid östra infarten till Strängnäs
Starttid: 10:00 - 11:30
Avgift: 100 kr per ekipage (ingen föranmälan krävs)

Se även vår hemsida: http://www.drive.to/bscm för kartor, resultatlistor, foton mm.

Arrangerande klubbar:

Austin Healey Club of Sweden - Svenska Jaguarklubben - Lotus Car Club of Sweden - Marcos Club of Sweden - M.G. Car Club of Sweden - 
Swedish Jensen Drivers Club - Triumph Club of Sweden - Triumph TR Club Sweden

BRITISH SPORTS CAR MEETING 2001

Våren är här......
När detta skrivs har våren i Stockholmsområdet tagit ordentlig 
fart. Vi har haft några helt underbara dagar, vilket jag antar att ni i 
södra delarna av landet har haft än mer av. Ni som bor norrut har ert 
framför er och det är inte utan att jag är lite avunsjuk. Det finns inget 
härligare än när den tidiga våren tar över kommandot.
Många sommarfordon börjar visa sig och vi har precis startat 
kaféträffarna vid Röda Kaféet söder om Stockholm. Vid första 
träffen var det fullt på gården, dock inte bara av Healeys, utan även 
några andra fordon letade sig dit. Hoppas att träffarna runt om i 
landet också tar fart och att vi går mot en skön sportbilssommar.
Börje Engvall och undertecknad rekade färdväg och provade utbudet 
av mat och fika inför årsmötet i helgen, vi tror att det kommer att bli 
ett kul arrangemang, med både lite stadskörning och en naturskön 
färd mot Dalarö där vi ska övernatta. Vi har ca 35 anmälda till dags 
dato, men det är fortfarande en dryg månad kvar och vi hoppas på 
några ytterligare anmälningar. 
Jag antar att det putsas lite här och var i garagen, själv har jag 
nyligen avslutat uppfräschningen av mina ekerhjul – phu, trots 
goda råd av Kurt på Ekerhjulsservice som riktade fäljarna så blev 
det en hel del jobb med att få rent dem, nu ska ”bara” tanken bytas, 
fördelaren och Webrarna fixas till av Rolle på Ronwill speeedshop 
och sen får vi se om BLY kommer till mötet eller om jag får åka sist 
i hundkojan och skämmas.
Kristina Bengtsson och jag deltog i en kurs i föreningskunskap 
som MHRF arrangerade för en månad sedan. En mycket bra kurs 
som gav många tankar om hur en förening fungerar mm. En viktig 
lärdom som vi kanske inte alltid tänker på är att medlemmarna i 
föreningen har ett rätt stort ansvar. Föreningens beslutande organ är 
årsmötet och Styrelsens uppgift är att verkställa årsmötets beslut. 
Därför vill vi i Styrelsen att alla medlemmar tar sig en funderare på 
vad ni vill att föreningen skall åstadkomma och hur vi ska nå dit. Vi 
vill också att ni kommer med idéer och förslag på aktiviteter som 

Nya medlemmar

369. Leif Molin
Holländarevägen 94, 376 37  
SVÄNGSTA

370. Ulf Joelsson
Vittskövlevägen 55, 375 91  

MÖRRUM

371. Lars Bengtsson
Musketörsgr. 1, 226 39  
LUND

372. Tommy Lyngborn
Tylögränd 6, 121 56  
JOHANNESHOV
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Från våra engelska Healeyvänner har vi fått information 
om att det under början av augusti 2002 kommer att i
England hållas en stor Healeyfestival. Värdarna planerar
för att denna festival ska bli något utöver de vanliga. 
Först och främst Healey International Sportcars Weekend
men dessutom ett 50- årsjubileum av anledningen att
Austin Healey 100 presenterades för första gången på
Earls Court i London 1952.
Detaljerna i programmet kommer i vår tidning allt efter-
som det blir fastslaget.

Vi ( Mats och PG ) har lovat engelsmännen att undersöka
intresset i svenska healeyklubben samt i Norge och vill
att om Ni finner det intressant ger oss en preliminär
intresseanmälan redan nu så vi får en uppfattning om
eventuell uppslutning.

I dagsläget har vi glädjande nog fått in så många anmäl-
ningar att vi är säkra på en riktig invasion från Norden.
Hittills har ca 20 svenska och 40 norska bilar anmält för-
handsintresse för att åka med. Det är verkligen jättekul,
vi hoppas dock på fler, så passa på att planera in en
vecka i England 2002 med klubben!

Resekommitté:
PG Johansson 0501-186 00 e-post:pgj@swipnet.se
Mats Svanberg 0381-302 77 e-post: hultsteg@ebox.trinet.se

International Sportcars Weekend
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S E RV I C E
EKERHJUL

Blästring Riktning Lackering Splinesrenovering
Riktning av alum./plåtfälgar Rengöring av kromfälgar

Utbytesfälgar Montering/demontering av däck
Vi säljer även nya fälgar, se vår hemsida

l l l

l

l

BRÅLUNDEN 14, 167 74 BROMMA
Tel. 08-26 59 34, 070-422 23 44, www.ekerhjulservice.nu

Galleri

Reservdelar och Tillbehör till din M.G. Triumph,
Austin Healey och BMC-Saloon car

årsmodell 1955 och framåt

Tel. 08-664 53 10
Fax. 08-664 53 18

Lidingövägen 75 - 115 41 Stockholm

www.britishmotor.se



� ENTHUSIAST nr 90 �

C
a

rsDown Precis i pressläggningsögonblicket kom ett brev med några bilder från Göran Nilsson som tillbringat ett par veckor 
bland Healeyvänner i Australien. Njut av vilka fina bilar det finns i andra delar av världen. Även bilderna på fram-
sidan kommer från Görans resa “Down Under”.

Från vänster och medsols: Stor Healey kräver liten Healey - vilken utmaning. Ett gäng 100:or med nedfälda rutor. 
PXX 536 fanns i Sverige fram till början av 70-talet. Om man inte har en aluminium motor kan man ju tillverka 
en...... konstruktören själv, David Woodhouse och 100S specialisten  Steve Pikes funderar över nästa steg .

Under
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Annonsmarknaden
KÖP, BYT & SÄLJ

Till AH Sprite
Bränslemätare till Sprite mk2.

Tommy Lyngborn, 070-639 45 07

Sprite MkI “Frogeye”
Bil i fint originalskick eller en mycket fint 
renoverad vagn köpes.

Calle Berntsson, 031-146 146 
0705-146 146

Till AH 3000 Mk2 (BJ7)
Ryggstöd till baksäte, instrument, knappar 
och knoppar till instrumentpanelen mm. 
Ring eller e-posta och berätta vad du har 
och vill sälja.

Anders Gustafson, 08-749 3113 
070-564 1432

e-post: bugeye@telia.com

Köpes

Säljes
Privatannonser i Enthusiasten är gratis för 
medlemmarna. Skicka in din annons på 
vykort eller via e-post till redaktionen, 
adresser finns på sidan 2. Annonserna pub-
liceras i nästkommande tidning.

Till AH 3000
BJ 8 Mecanical spare parts catalouge,kopia 
och “tummad” 175 sek
Mk 3 kylarmärke ,mörkrött ,nytt i 
org.kartong 450 sek
“Drivers handbook”,den lilla blå nytryckt 
ex.
Tätningslist av gummi mellan cab och 
framruta ,hy 125 sek
Def,stötdamp,fram + bak ej 
kompl.bortskänkes,många användbara 
delar!
Mörkblått trimset + stolklädsel för t.ex 
mallning.Galon!

Bil till salu:
MGA Twin Cam 1959 RHD Sv.såld 
Helrenov.Återstår en del detaljarbeten.
Komplett.Röd svart skinn gråa mattor (som 
det ska vara)Pris 175000 
ev.byte “3000” MG TD TF PORSCHE 
JAGUAR och förslag

Thomas Astler, 0176 23 26 60 el.070 714 
37 66

HOW TO BALANCE CENTRE 

LOCK WIRE WHEELS

These instructions are intended as a guide 
in help ing to solve problems that are 
commonly encountered when balancing 
centre-lock wire wheels on an electronic 
balancer.
The diagrams show the centre spline of a 
wheel attached to a balancer.

Diagram A is the correct method of a 
locating the wheel

Diagram B shows the wrong method and 
one which gives false readings giving the 
appearance of unitrue or wheels which large 
amounts of weights would be required to 
balance

Points to check

The original degree of balance may be affected by 
wheel damage as well as by factors related to the 
tyres uneven tread wear, cover or tube repairs etc.
If roughness or high speed steering trouble develop, 
and this cause is not disclosed by mechanical 
investigation, then the complete tyre and wheel 
assembly should be checked for balance.
It is IMPERITIVE that the hubs are located on the 
balancing machine in exactly the same manner as 
located on the car and the factory truing jigs. 
Alternatively, balance on the vehicle, this operation 
can only be done on the front wheels of your car.

Motor Wheel Service Ltd

Tekniskt

Kommer du att byta däck på din Healey i vår? I så fall kan det också vara läge att fixa till fälgarna. 
Ekerhjulen tappar spänsten med åren och den skevhet som då uppstår är näst intill omöjligt att balansera 
bort.

Riktning av ekerhjul görs bland annat av Ekehjulsservice i Stockholm (se annons på sidan 4). Då kontrolleras 
också ekrarnas kondition.
När sen nya däck skall monteras måste det ske på ett sådant sätt att inte hjulet tappar formen igen. 
Instruktionen nedan visar hur fälgen skall monteras i däckverkstadens utrustning vid balanseringen. 

Ta gärna en kopia av den och ge till din däckverkstad.

TIPS
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Historien om
Den Engelska Bilindustrin

varför gick det så?
Av Bengt Eklind

Fjärde delen - nya modeller och myndighetskrångel.....

Bengt fortsätter vidare med fjärde delen av sin berättelse 
om kräftgången inom den engelska bilindustrin.
I takt med Leylands glupande aptit att lägga under allt 

fler biltillverkare, kom Bengts också arbete att omfatta allt fler 
bilmärken.
Desto tydligare blev det därmed, att den svenska särställningen 
vad avser avvikande säkerhetskrav bidrog till att engelska bilar 
blev allt sällsyntare i vårt land. Eller vad sägs om följande: 
“Okontrollerbara kursavvikelser får ej förekomma. Dessa skall 
i så fall kunna korrigeras.” Sådana dumheter var inte alltför 
sällsynta i den svenska skrivningen. Hur dessa skulle kunna 
översättas till engelska var en stor utmaning

SKÄRPTA LAGKRAV I SIKTE
I slutet av 60-talet indikerade Bilindustriförenin-
gen en mängd nya säkerhetsbestämmelser genom 
Tekniska Kommittén. Avgasrening, CO-halt vid 
tomgång, bilbälte av rulltyp, fram och bak, plac-
ering och geometri, strängare bromskrav, med 
hårda vatten- och fadingprov, dubbla bromskret-
sar och från -72 års modell, låsningsfria bromsar. 
Det blev inget av med det låsningfria, men i F 
18-reglerna fanns det i alla fall med, som en 
slutkläm.

 Strålkastarrengörare var också en överras-
kning, som skulle visa sig vara ett exklusivt 
påfund, enbart för Sverige. Laminerad framruta 
och utvändiga backspeglar på båda sidor, siktfält 
i den invändiga backspegeln. 93 dB ljudnivå på 
signalhornet 6 meter framför bilen, med stängd 
motorhuv, sluten vevhusventilation, godkännan-
demärkning av lampglas, glödlampor, lyktglas 
till bakljus, blinkers, bromsljus m.m. ingick i 
bestämmelserna. Varselljus var också i antågande. 
Det gav oväntade småproblem. Fläktremmar som 
slirade och skrek och därmed slets ut snabbare. 
Man spände fläktremmen när dom började skrika, 
med påföljd, att lagren i vattenpumpen och gen-

verkade det, som om kommunikationen mellan 
fabrikerna inte fungerade särskilt väl. Att det inte 
var översatt till engelska, var ett stort problem. 
Ibland kunde det kunde ta mer än två månader. 
Då hade i de flesta fall remisstiden från TSV gått 
ut och de svenska myndigheterna fick egentli-
gen aldrig varken mothugg eller förslag till ännu 
bättre, och mera genomförbara bestämmelser. De 
flesta biltillverkarna hade mängder av säkerhets-
förslag och konstruktioner liggande färdiga. Att 
den verkliga expertisen fanns inom bilindustrin, 
stod utom allt tvivel. Men på något underligt 
sätt kom dom aldrig till tals, annat än i avgas-
frågorna.

Översättningarna gjordes av Translation Serv-
ices i London och ingen av de, som jobbade där, 
var insatta i bilspråket, verkade det. Antingen är 
man språkkunnig eller också är man bilkunnig. 
Kombinationen är sällsynt. 

Vi hade emellertid en kille på serviceavdel-
ningen, Sverre, som handskades med svenska 
språket på ett behagligt sätt. Han översatte alla 
verkstadshandböcker och instruktionsböcker och 
lät bli att översätta carburettor med karburator. 

Så småningom arrangerade Bilindustriföre-
ningen själv “Technical Translations” vilket var 

eratorn fick kortare livslängd. Batterierna fick 
dessbättre ökade kapaciteter, åtminstone på Nor-
rlandsbilarna. Växelströmsgeneratorerna ersatte 
de gamla likströmmarna tämligen snabbt på alla 
bilmärken. 

Återigen kom en svensk särbestämmelse, som 
tog bilfabrikerna “på sängen”. I Tyskland fick 
man böter, om man körde med halvljus på dagen. 
I Finland gällde varselljuskörningen endast på 
dagarna under de mörkaste  vintermånaderna.

SAAB, visade upp sin 99:a 1973, med strål-
kastartorkare och Volvochefen, Gunnar Engellau, 
lär ha blivit mer än upprörd och beordrat sina 
konstruktörer: “Gör nå´t, men fort!!” Elektrolux 
fick i uppdrag att konstruera en rengöringsanor-
dning som limmades fast i centrum på de 7 tum 
stora lampglasen. En wiredriven torkare gick 
runt, runt på glaset, medan ett spolmunstycke 
spolade glaset. Torkaren skulle, i parkerat läge, 
stanna “klockan sex”. Man kunde se Volvo 144 
och 164 på långt håll, för på de flesta bilarna 
hade, nästan alltid, åtminstone en torkare ramlat 
loss, eller glaset spräckts.

Givetvis skickades “drafts” på alla nya 
bestämmelser till respektive fabrik, Jaguar, Rover, 
Triumph, Austin Morris och MG. Märkligt nog 

ett stort steg framåt. Då började de egentliga 
samtalen mellan TSV och de olika biltillverkarna. 
Resultatet blev i många fall betydligt vettigare, 
både vad gällde ikraftträdande och utförande. 

Vid ledningsgruppens möte på kontoret, 
beträffande det kommande modellprogrammet, 
beslutades att jag skulle besöka respektive fabrik 
i England och ta reda på vilka bilar, som klarade, 
eller kunde tänkas klara de kommande kraven. 
Vilka modeller vi kunde räkna med de närmaste 
åren.

Jag ringde min kollega, Ken, på Austin Morris 
i Longbridge och förberedde min ankomst. “Det 
kan säkert bli en del problem för Sverige-bilarna” 
sa Ken, dubbla bromskretsar och strålkastar-
rengörare. Och så låsningsfria bromsar. Vi har ett 
program som ligger åtminstone 7-8 år framåt. Just 
nu kollar vi Dunlops Maxaret system. Samma 
som finns på flygplan. “Nedslående besked”, 
Men Du är välkommen hit, så går vi igenom bil 
för bil. Ta med dig den årliga volymen”.  

Vi fick en ny VD i Sverige, personalchef från 
Ford Motor Co i Stockholm vid namn Hasse. 
Han satte en optimistisk 5-års plan, modell för 
modell, i händerna på mig sa “Good Luck”! Hör 
av Dig till mig, varje dag”!

KORTSIKTIGA FRAMTIDSPERSPEKTIV, 
ELLER……

Över till London med kvällsplanet 18.50, 
Selfridges hotell, och så tåget nästa morgon, 
08.10, från Euston station till Coventry. Det tog 
två timmar. En underbar “full English breakfast” 
på tåget, längs Grand Union Canal. Den fruko-
sten är inget för bantare!

På Coventry stationen väntade Nevil Danskin 

från Triumph. Vi körde mot fabriken där han 
visade in mig i det allra heligaste - Experimen-
tal shop. Där stod nyskapelser som TR 6, Stag, 
Toledo och förmodligen den bil som skulle bli 
Dolomite Sprint. I den satt en “slanted” ( lut-
ande) 4:a, som påminde om SAAB:s, med ett 
turboaggregat monterat. Den första avgasdrivna 
turbon jag har sett i en bil. Ett karosseriskal, kil-
format, ganska litet stod på en vagn och Nevil 
sade lite tyst, att det skulle bli en helt ny typ av 
TR. TR 7! Det här var 1968-69 ungefär. 

Nu hoppar vi framåt i tiden för ett ögonblick, 
1973, sådär. TR 7:an med sin låga, sluttande 
motorhuv och kilformade, självbärande kaross, 
utrustades med den lutande 4:an, halva Stag 
V8:an,  Samma grundmotor som 8-10 år tidig-
are såldes till SAAB 99, fast nu på 2 liter. 

Kamaxeln var utformad för “peak perform-
ance” vid de högre varvtalen. Därmed tappades 
bottendraget och man var tvungen att höja tom-
gången till 1200 varv, för att motorn inte skulle 
stanna, när AC:n gick igång och krävde en viss 
effekt. Utan AC:n tillslagen, fick man de 1200 
varven och därmed glödtändning. Den pågick 
långt efter, att tändningsnyckeln vridits om och 
tagits ur. Till slut monterades en ventil på insug-
ningsröret, som släppte in friskluft, med ett fullt 
hörbart “flåsande”, när motorn stängdes av. En 
lösning som konstruktörerna förklarade med 
nedböjda huvuden och fladdrande blick. 

Det fanns ytterligare en TR-modell, som 
introducerades i Triumphfabrikens slutskede.

TR 8, med Stags 3,5 liters V8:a Då hade 
redan Triumphs ledning med George Turnbull 
i spetsen, flyttat över till Austin Morris i Long-
bridge och Triumph fabriken hade mer eller 

mindre stängts. Så vrider vi tillbaka klockan i 
tiden igen.....

ÅLDRIG DESIGN OCH 
FÖRKRIGSMOTORER

TR5 och 6 började bli lite föråldrade, kanske 
lite för “klumpiga” i utseendet, även om TR6:an 
knappt hade kommit ut på marknaden. Det var 
inom fabrikens väggar, man ansåg det och kanske 
det var på tiden att man gjorde något modernare, 
lättare och mera ungdomligt?

Michelotti som designat TR3, 3A, 4, 4A, 
och 5:an, var strängt sysselsatt med 2000 Mk2, 
Toledo och Dolomite, så Triumph vände sig  till 
Karmann i Tyskland. Denne behöll mittpartiet, 
cockpiten från TR 5:an och ritade om fram- och 
bakändan. Den gick under namnet TR6 Carb i 
Amerika och TR 6 PI i Europa. Genom att flytta 
ut strålkastarna längst ut på flyglarna lurades ögat 
att tro, att bilen hade sänkts och spårvidden bred-
dats.

Den producerades under åtta år i nära otro-
liga 100 000 exemplar, innan TR7: an visades 
upp. Chockerade TR-fans kunde aldrig förlika 
sig med TR7: ans nya linjedragningar. Den blev 
aldrig någon historisk bil. TR 5 PI var nog den 
modell, som placerade Triumphnamnet i högsta 
ligan och tillhör nu “essen” i samlarkretsar.

Chefskonstruktören John Lloyd, hade fått se 
de första pennstrecken på Fiats X 1/9 sportvagn, 
och Alfa Romeos lilla Cabriolet, som förresten 
påminde om en något förstorad Spitfire. Samt 
amerikanarnas stylingtendenser och förstod att 
TR-serien behövde förnyas. Och det inom en 
5-års period, så det var hög tid redan nu.

Motorn i TR5 och TR6 för den amerikanska 
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marknaden var ett stort problem för Triumph. Ja, 
egentligen hade inte Triumph någon bra, modern, 
eller ens lämplig motor för sina bilar. Inte för 
Europamarknaden heller, sagt i klarspråk. Alla, 
utom V8: an var från 40-talet, eller kanske till 
och med baserade på förkrigskonstruktioner. Nu 
var dom mer eller mindre “färdigstretchade”.

Det är en sak, att fabriksledningen har kunnat 
stoltsera med höga försäljningssiffror från en

sportvagnsinfluerad, liten bilfabrik. Men det 
är en helt annan sak, att ha modet att våga ta 
betalt för sina produkter, så att vinsterna kunde 
användas till investeringar i framtida bilmodeller 
och utveckling. Kan det även ha gällt den avsom-
nade engelska motorcykelindustrin?

ETT BESÖK I DET ALLRA HELIGASTE
I Experimental Shop stod en hottad Spitfire, 
som man långtidskört på MIRA (Motor Industry 
Research Area) i 140 mph, 220 km/tim.

MIRA var en provbana, där alla bilmärken 
kunde prova det mesta. Höghastighetsvelodrom 
för 260 km/t, vattenbassänger, feldoserade vägar, 
dammtunnlar, sid-, mot- medvindstunnlar. Värsta, 
tänkbara “ tvättbrädesvägar”. Det tog högst två 
dagar att köra loss skärmar och andra komponen-
ter på vilken bil som helst, på specialvägar med 
asymmetriskt placerade 2 cm höga cemenstenar. 
Upprepade starter i backe med 60% motlut, fram-
kallade kraftiga skakningar och slirningar från 
kopplingen.

Ögonen tårades av de brända dofterna från 
lamellerna. Dessa prov har med all säkerhet bid-
ragit till, att s.k diaphragmakopplingar har ersatt 
de konventionella skruvfjäderförsedda kopplin-
garna. Vid överhettning, (slirning på kopplingen) 
avhärdas fjäderspänsten tämligen fort på de sis-
tnämda. Byte av koppling och lamell, kommer 
då upp på verkstadsfakturan. När felet återkom-
mer, tillhör vederbörande förare gruppen “pedal-
ryttare”, och skall överväga byte till  bil med 
automatlåda.

“Den Spitfiren har körts på Le Mans,” sa Nevil 
och nickade mot en racig, breddäckad grön öppen 
bil, med två  små Brooklandsrutor. Utrustad med 
två dubbelWeber, 45 DCOE, cross flow topp, 
och ett komplicerat, avstämt grenrör- och avgas-
system. Det var det, som syntes under huven. I 
instrumentbrädan satt en varvräknare, vriden så 
att 7000 r/m var placerad “kl 12”. En oljetry-
cksmätare och två temp.mätare, motoroljan och 
kylvattnet. Det var allt.

En Spitfire Mk IV med 1500 cc motor, pekade 
Nevil på, och så sa han: “Triumph 2000,TR6 
och Spitfire MkIV klarar sig till och med 1972, 
kanske -73 års modell. Sedan är det slut med Tri-
umph på den svenska marknaden. Volymen är för 
liten för att utveckla speciella bilar för bara Sver-
ige. Ekonomiskt oförsvarbart. Ska vi äta lunch?

Du skall få se den nya 2000 innan lunch. Den 
kommer 1970 som 2000 Mk 2 och 2.5 PI. Nu 
med värme i, skrattade han. Dom visste allt sina 
bilars svagheter. Inga större förändringar, annat 
än ny framände, men samma kaross

“Lucas insprutningssystem i PI:n klarar aldrig 
några avgaskrav. Inte nu i alla fall. Bosch 
elektronic injection, är för tillfället det enda 
europeiska tänkbara systemet. Men dom har 
bara produktionskapacitet för sina egna, tyska 
bilmärken. Nu går vi och tar oss en pint bitter 
före lunchen”. Klara besked.

Det blev en lång, trevlig lunch på ett värdshus 
i utkanten av stan. Lady Godiva Inn, vill jag 
minnas, och sedan direkt till hotellet i Precinct, 
i centrum av Coventry. Ringde kontoret i Göte-
borg utan att få tag på VD Hasse. Det var lika bra 
det, för det var ju inga uppmuntrande nyheter att 
avrapportera från Triumph precis.

ROVER-SOLIHULL
Följande morgon stod Rovers chaufför med en 
Rover 3 litre utanför hotellet klockan nio, som 
avtalat och körde mig mot Birmingham. Där 
tar man av motorvägen, till vänster, just efter 
Birmingham Airport. Genom gamla bostadsom-
råden, där helt plötsligt Rover Solihull-fabriken 
uppenbarar sig bland alla de typiska engelska 
bostadshusen, med vattenledningsrören liggande 
utanpå väggarna. Det är bra, för då ser man lät-
tare var någonstans de fryser sönder. Billigare att 
laga och inga vattenskador inomhus.

Len Grover, en distingerad 50-års gentleman, 
sympatisk och engelskt välklädd tog emot på sitt 
kontor. Vi hade aldrig träffats tidigare, annat än 
i telefon. Han hade hela Sverige-filen liggande 
framför sig och uttryckte sitt gillande över att 
han kontinuerligt blev så väl informerad, om gäl-
lande och kommande bestämmelser i Sverige.

“Men det är beklagligt att Sverige ligger några 
år före övriga Europeiska länder, vilket 

kommer att medföra nedskärningar i antal 
bilmärken. Rover 3500 V8 och 2000TC ser jag 
inga problem med och Land-Rover går också 
bra,” sa Len eftertänksamt, “men låt oss gå ut i 
Experimental Shop så får Du se några nyheter. 
Ingen kamera, please”. 

Oj, oj, oj, så många läckra skapelser, ersätta-
ren till Rover 3.5 litre, den stora limousinen.

TV, barskåp i ädelträ, läder och ombonad och 
trivsam i bästa engelska stil, lukten av läder. 
Saknades bara öppen spis i baksätet! 

Där stod en låg, tre-i-bredd-sitsig, sportvagn 
med mittmonterad 4.2 liters V8:a, nu på 260 hk, 
GM:s, Buickmotor, och bjöd på ögongodis. “Vi 
kan få ut 640 hk i en tävlingsversion”, sa Len. 
Ingen av de nämnda bilarna kom någonsin ut 
på marknaden. Leylandorganisationen ville ha 
Jaguar och Daimler till “Top of the Range”. 

“Här skall Du få se ett nytt koncept som vi är 
mycket spända på!” sa Len, “Den ansvarige kon-
struktören och designern, jag har glömt namnet, 
har ingen ordning på sina nerver, tills pressen har 
fått provköra och testat den. Han är väldigt osäker 
på vad dom skall säga”. “Från början skulle den 
heta Land-Rover 100. Eller bara Rover 100.

100 står för hjulbasen, liksom LandRover 88, 
109 och 110. Den senare i FWC, Forward Con-
trol, frambyggd med 110 tums hjulbas. 88 resp. 
109 angav också hjulbaserna i tum. I sista stund, 
lagom till tryckningen av SP-materialet, ändrades 
namnet till Range Rover. 

“Vi ville markera en tuff, men bekväm bil, 
som placerade sig mellan Land-Rover och per-
sonbilen”, sa Len och fortsatte: “aluminium i 
karrossen, utom huv och baklucka”. Det är av 
pressningstekniska skäl. Fjädringsvägen är lång, 
automatisk nivåreglering bak; ställer in sig autom-
atiskt för olika belastningsförhållanden, ständig 
fyrhjulsdrift med låsbar “diffspärr” mellan fram- 
och bakaxel. Och så V8:an, med bara 130 hk 
uttag. Och en toppfart på nästan 160 km/ tim.” 

Michelins 205-16 MS ( Mud and Snow) däck 
tillhörde standardutrustningen. Däcken skulle 
senare ge oss oväntade byråkratiska problem- 
men bara i Sverige förstås. De första bilarna 
hade diffspärrar i både fram- och bakaxeln, men 
det bedömdes, att risken för bräckage var alltför 
stor, vid oskickligt hanterande i terrängen. Så det 
uteslöt man innan produktionen påbörjades. “En 
provtur på vår djungelbana, Bengt?” 

Rullbältenas fästpunkter var monterade i fram-
sätena. Range Rover var första bilen, som utrusta-
des så. Det ställdes stora krav på sätets infästning 
i golvet. Det fanns protokoll från provning, enligt 
den svenska standarden. Len visade stolt upp 
det. Bältesarrangemanget var mycket praktiskt 
för olikväxta personer.

STARKA INTRYCK
Det blev en provtur, som sent skall glömmas. 
Över åkrar i nära 100 km:s fart, och det var inte 
obekvämt alls, upp och nedför backar, eller stup, 
som jag hade tvekat att ens sätta min fot i, genom 
vattendrag och lervälling. Range Rovern visade 
upp en imponerande, brutal motorstyrka. Upp för 
älvbranter, en munsbit, och en trygg motorbroms 
i stupen, där man var tvungen att ha bältet hårt 
åtdraget. 

Lågväxeln, 2:an och diffspärrad mellan fram- 
och bakaxeln, verkade inte ge vika för några 
som 

helst strapatser. Den långa fjädringsvägen 
gjorde åkturen imponerande och faktiskt 
behaglig. Tillbaka till Experimental Shop, och 
Len visade mig in i en studio, där den nya Rovern 
stod.

SD1 var arbetsnamnet. Modern styling, hatch-
back med stor baklucka, halvkombi, en 3.5 liters 
V8 och senare en 2.6 liters 6:a från Triumph. Det 
skulle dröja nästan fem år innan SD1: an visades 
upp. Lång hjulbas och stel bakaxel. Skivbromsar 
runt om.

Därefter blev det sen lunch på Rovers gäst-
matsal, som var utrustad med matsalsmöbler och 
buffé. Typisk engelsk hemmamiljö. Mörkt och 
murrigt. Buffén var utrustad med sherry, juice 
och tilltugg, som aperitif. Det talades påfallande 
tyst med varandra och allt andades 1920-talet och 
från den epok, när Rover tillverkade cyklar.

Vattenkammade servitörer i oklanderlig vit 
jacka, svarta byxor och blanka skor, gled tyst 
omkring  och serverade. De hade säkert varit med 
på den tiden, när Vera Lynn varje kväll sjöng 
“White Cliffs at Dover” och “We´ll meet again” 
i BBC:s radioprogram.

Lunchen tog över två timmar och vi pratade 
mest bil. Vid fyra-tiden tog en chaufför mig till-
baka till hotellet i Coventry.

OVANLIG SUPÉ
Kort telefonrapport hem till kontoret i Göte-
borg. “Skriv en sammanfattande rapport, helst 
på engelska, alla bilmärkena, så tar jag med den 
till huvudkontoret i London nästa vecka. Dom 
känner säkert inte till det du berättar för mig nu 
!”

Hasse insåg, att vi kanske inte skulle ha så 
mycket att erbjuda våra återförsäljare inom en 
2-3 års period. Hasse var också rädd, att de vol-
ymbästa och ekonomiskt starka handlarna skulle 
hoppa av redan under hans” mandatperiod”. 
Och försvinna från märket till andra importörer. 

Bilmärken främst från Asien, som nu till en 
början höll på att “köpa” in sig i Sverige- och 
Europa.

Åf-kontrakten med exklusivitetsklausulen: 
“du får inga andra bilar hava jämte mina märken”- 
var också i farozonen. Konkurrentverket gillade 
inte sådan kontraktsskrivning och vi var tvungna 
att formulera om kontrakten.

På hotellet låg ett telefonnummer, som jag 
ringde upp och det var Allan, som var i Coven-
try. Vi bestämde oss för att äta middag ihop och 
han visste inte ett dugg om den hotfulla situation, 
som den svenska marknaden skulle hamna i om 
några år. 

“Det finns inte en enda människa på huvud-
kontoret i London, som känner till att den ena 
modellen efter den andra faller bort. Jag är säker 
på det.” Allan såg bekymrad ut. “Nu går vi och 
äter något annorlunda, nå´t ovanligt”.

Allan beställde gräshoppor, kinesiska sval-
bon och grodlår, både kokta och stekta. Smakade 
kycklingben, ungefär. Gräshopporna var rökta 
och knastrade mest mellan tänderna. Men cogna-
cen till kaffet efteråt, smakade prima.

JAGUAR
Nästa morgon klockan nio prick, väntade Nick 
Benton från Jaguar utanför hotellet och hämtade 
mig i sin privata bil. En Austin 1100, Mellankoja. 

Vi körde förbi gamla anrika Alvis fabriken, 
som numera endast byggde militärfordon. Snett 
emot över gatan, låg en ladliknande byggnad, 
som tyskarna sett det meningslösa i att bomba 
under kriget. Nick pekade på kåken och sa: “Där 
gör dom Austins London Taxi. Standard Tri-
umphs 2¼ liters för-kammar diesel, Borg Warner 
automatlåda och resten av bilen är för det mesta 
förkrigskomponenter.”

I utkanten av Coventry, just där motorvägen 
mot Birmingham börjar, svängde vi av vid ron-
dellen och körde upp för en kulle och genom ett 
villasamhälle. Ett litet stycke längre bort i Alles-
ley, låg Jaguar fabriken.

Vi hade träffats där förut, och Nick som job-
bade på Safety Standards, Engineering, var en 
pålitlig och duktig kille i 30-års åldern. Han hade 
Jaguar både i blodet och i hjärnan och kunde alla 
världens bilbestämmelser på sina fem fingrar. Vi 
fick ett mycket förtroendefullt samarbete flera år 
framöver. 

Nicks chef, Bill Keately, en riktig tuffing, 
var tillmötesgående och genomsympatisk. Han 
var gammal i Jaguargården och hade tävling-
skört med klassikern Jaguar SS och XK 120 och 
140. Sir William Lyons hade handplockat Bill till 
Engineering och i Jaguars stora entré, stod just 
en Jaguar SS. En svart, vacker skapelse, som Bill 
hade vunnit ett race med, berättade Nick.

Eftersom Jaguar såldes framgångsrikt på den 
amerikanska marknaden, var det inga problem i 
Sverige med avgasbestämmelserna. Strålkastar-
torkare var emellertid ett okänt tillbehör och 
både Bill och Nick kunde inte förstå varför man 
behövde lagstifta om en sådan sak. 

“Om mina glasögon är kladdiga eller smut-
siga, så är det väl upp till mig att göra rent 
dom”. 

Det var Bills kommentar.
“Kan ni lösa det själva i Sverige, vore det bra. 

Annars är jag rädd att det kan bli förseningar på, 
ja kanske mer än ett år. Ni säljer ett 50-tal bilar 
om året, och vår konstruktionsavdelning håller 
på med nästa modell, den efter E-type. Projektet 
är förresten redan är försenat, och allt annat kon-
struktionsarbete, har fått läggas åt sidan”.

“Vi kanske skall ta upp rengöringsanordning 
för strålkastare som ett säljargument, någon gång 
i framtiden. Vad tror Du om det, Nick?”

“Nick, eftersom Bengt jobbar med “modelof-
fer in Sweden”, ta med honom in i Experimen-
tavdelningen och visa XJ6, Series 3, och XJS, 
men gå inte in i modellstudion. Bill flinade och 
blinkade mot mig. Allt ville dom inte visa.

Förutom några “risiga” XJ6: or i både Jag-
uar- och Daimlerutförande, som testats veckovis 
på MIRAs höghastighetsbana, stod där en Jaguar 
XJS med en V12:a i.
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“Den motorn kommer också i XJ chassit. Urs-
prungligen var motorn byggd med dubbla över-
liggande kamaxlar, och med sex dubbel Weber 
Carb´s. Det var tävlingsversionen. Den första 
versionen kommer att ha fyra Zenith-Stromberg 
förgasare. Sedan är det elektronisk bränsleins-
prutning med katalysator. Det är det enda som 
gäller. Det är den enda lösningen för närvar-
ande, som ger ‘civiliserad’ körbarhet och rena 
avgaser”.

“Du såg kanske motorn i stora entrén och 
den satt i en av Jaguars Le Mans tävlingsbilar. 
Dessvärre fick den inte plats mellan innerskär-
marna och fjäderbenen i XJ chassit. De nedre 
kamkåporna tog i, så vi fick göra om topparna till 
enkla överliggande kammar.

Du ser att det är trångt under huven i alla 
fall. Vi har fått dela på kylet och sätta dit två sty-
cken termostatstyrda elektriska kylfläktar. Bat-
teriet är bara på 70 Ah. Inte mycket för en 5.3 
liters motor vid kallstart. Dessutom måste vi för-
modligen sätta en liten kylfläkt framför batteriet, 
för det blir varmt under huven.”

Jo, det blev så varmt, att både grund- och 
färdiglacken för motorhuven och skärmarna fick 
specialtillverkas. De riktigt varma länderna, Flor-
ida, Arabländerna gav en del värmeproblem, 
berättade Nick. “Bränslepumparna sitter dränkta 
i tankarna för kylningens skull och undvikande 
av ånglås”. 

Utöver allt detta fanns en G-ventil, som slår 
av strömmen till bränslepumparna vid en even-
tuell kollision av sådan grad, som möjligen kan 
innebära bilbrand.

Daimler Double Six, som var identisk med 
“Jaggan”, hade skillnad på kylargrill, baklyktde-
taljer, mer ädelträinredning i valnöt, barskåp och 
äkta läderklädsel. Till och med i dörrklädslarna! 

Tekniskt sett, var Nick uppenbarligen inte nöjd 
med en del lösningar på XJ 12:an, men teknik-
erna var hårt pressade av Leylands marknadsfolk, 
som ville presentera något extra från British Ley-
land - och Jaguar! 

En Jaguar med en ljudlös V12:a på 253 hk. 
En jättehand som tyst och säkert formligen lyfter 
iväg den läckra bilen, med den läderdoftande, 
distingerande inredningen. Det är roligt att köra 
den bilen. Accelerationen är mäktig hela vägen 
upp till 180- 190 km/ tim. Där börjar den avta, 
men bilen toppar 240 km/t. 

“Är XJ12:an något för Sverige?” 
“Det skulle jag tro”, blev mitt svar. “20-30 st 

om året, gissar jag!”
Men var någonstans skulle vi i så fall få plats 

med en behållare till strålkastarspolaren? Inte 
skuggan av en chans under huven. Där var det 
sannerligen “fullsatt”. Jag sa inget.    

Det här var 1968 och XJ- karossen är fort-
farande aktuell, 1997! Snart 30 år gammal och 
Jaguar anses fortfarande tillhöra de formskönaste 
bilar som finns. Priset på gatan 1969 i Sverige, var 
32000 kronor för en XJ6 4,2 med automatlåda.

Jag flyttade över till Holiday Inn Hotel, i 
utkanten av Birmingham, denna kalla, ogästvän-
liga betongstad. Nick ordnade så att en av kil-
larna på Experimental Shop “tog en provtur” med 
en XJS och satte av mig utanför hotellet. Det är 
något visst med en Jaguar.

Jag har full förståelse för dessa bilälskare, 
som köper en Jaguar och själva kör och tvättar, 
och småmekar den själv.

AUSTIN  MORRIS  MG
Austin-Morris fabriken, som låg i Longbridge 
skickade en chaufför med en Morris 1800, Storko-
jan kallad i Sverige, följande morgon. Ken Saun-
ders hade ordnat det. I den satt en 6-cylindrig 
motor, istället för 1800 cc MGB-fyran, eller 
B-motorn, som den också kallades. 

På mitt frågande påstående att det satt en 6:a 
under huven, undrade chauffören om jag kände 

“Mr Karlsson from Gothenburg. Trevlig man. 
Jag fick köra honom till London Airport förra 
månaden. Jag fick en körorder av Mr Saunders 
från Engineering och blev tilldelad den här bilen. 
Men den går tyst”. Diplomatiskt svar.

I Sverige hade vi önskat oss en 6:a på 2.0 - 
2.2 liter i den bilen, under åtskilliga år. 

Torsdag och halva fredagen hos Ken Saun-
ders och på Engineering, borde väl ge tillräckligt 
med kännedom om vilka bilar, som vi kunde ta 
in till Sverige. Austin, Morris och i någon mån 
MG, var volymbilarna och de var återförsäljarnas 
huvudsakliga levebröd. Det gav dem tillräcklig 
ekonomi tillsammans med service och reservde-
lar, till den rullande vagnparken på 50-60000 BL-
bilar.

MGB och GT var OK. De var gångbara på 
den amerikanska marknaden. 

Mini1000 var tänkbar också, men bekymmer-
sam med de dubbla bromskretsarna . Man var 
tvungen att lägga kretsarna diagonalt. Bara för 
att det svenska bromsprovet gjordes vid totalvikt. 
De andra europeiska länderna, Norge, Danmark 
bland andra, föreskrev samma sak, fast vid tjän-
stevikt. Återigen en svensk särbestämmelse, som 
inte förbättrade bromsförmågan ett dugg, utan 
var endast besvärande för tillverkaren. 

Det gick väl lika bra att bromsa en Hundkoja i 
Italien eller på Island, eller var som helst. Skulle 
det vara så svårbromsat i Sverige?

“Morris 1300, MG 1300, Morris och 
Austin1800 kan du glömma bort om 2-3 år.”

“Katastrof,” tänkte jag, och sa: “Men Ken, 
ni har väl några nyheter eller ersättare på gång? 
“Det här håller inte, vi får ju slå igen affären i 
Sverige”.

“Jag har bokat lunch i Engineerings matsal. 
Kom!” Ken såg klurig ut och han hade något i

bakfickan. 
“Vi kommer att sitta vid konstruktionschefen 

för alla ADO-modeller, Ron Smiths bord. Låt 
honom berätta för dig. Vi hade ett internt möte 
om Sverige förra veckan, inför ditt besök. Om 
bara Leyland International godkänner program-
met, så blir det nog rätt bra i alla fall.”

ADO betyder Austin Drawing Office. Alla 
påbörjade bilprojekt gavs ett ADO-nummer i löp-
nummerföljd. Det var väldigt viktigt att namnet 
Austin stod först, när man slog ihop Austin, 
Morris, MG, Riley, Wolseley, van den Plas osv. 
Det vidhöll Austins konstruktörer i alla fall.

Ron Smith och hans assistent hade just anlänt 
i matsalen, när vi kom in. “Whisky, gin, sherry, 
Mr Eklind, eller en pint öl?” 

“En öl, tack!” 
Ron Smith var en skärpt man och bjöd på 

ett sympatiskt förstaintryck. Han ingick i Bureau 
Permanents bilexpertgrupp i Paris och var väl 
insatt i gällande och kommande lagförslag. Sver-
ige och Schweiz pressade på mer än övriga länder 

i Europa. Speciellt när det gällde avgasfrågor. Air 
bag eller luftkudde, låsningsfria bromsar, asbest-
fria friktionsbelägg i broms och koppling, var på 
tal redan då, 1968. 

Sverige hade via den svenska representanten 
från TSV föredragit ett starkt behov av strålkas-
tarrengörare. Men inget annat land visade sky-
mten av intresse för lagstiftning av en sådan idé. 
Extra utrustning, valfri “lyxutrustning”, vad som 
helst, men absolut inget lagkrav. Den skrivnin-
gen finns med i protokollet” Det var vårt samtal-
sämne före lunch, med drink i handen. 

Lika fullt lagstiftades om strålkastarrengörare 
i Sverige. Bestämmelsen kom ut 1969 och ikraft-
trädandet skulle gälla från 1974-års modell. Rons 
assistent, hans namn har fallit mig ur minnet, 
påpekade att man började prova enbart högtry-
cksspolning av strålkastarglasen. “Det är enklare 
att montera för biltillverkaren, även om rengörin-
gen inte är fullt så effektiv. Däremot uppstod en 
del problem när halogen glödlampor, H4, bör-
jade monteras som standard. Vid hårt nedsmut-
sade lampglas uppstår betydligt högre värme på 
glaset och vid enbart spolning, ville glaset gärna 
spricka. 

Det skulle visa sig att han hade rätt. Det blev 
ett av våra problem.   

Vi satte oss till bords och blev serverade för-
rätter, soppa och engelsk stek, sallad och efterrätt. 
Silverbestick och fyra olika glas. Vin, rött och 
vitt, vatten, mineralwater, stod på bordet. Vilken 
angenäm lunchtillvaro för de högre cheferna.
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Gälar anamma!

Jag tycker att det är synd att det blir fler och fler som ändrar utseendet på sina Austin-
Healey.
Vad ska det t.ex. tjäna till att förstöra originalskärmar och styra ut bilen så att den inte 
längre ser ut som den gjorde när den var ny?

En sak är om man ”förstör” bilen i syfte att använda den till banracing och därför måste 
göra en del ändringar av säkerhetsskäl. Då kan man få en MHRF uppställningsförsäkring 
eftersom bilen inte ska vara vägregistrerad. Uppställningsförsäkring tillåter ombyggnad 
för historisk racing om den görs enligt gammal förebild.

Om man vill bygga om sin bil efter historisk racingförebild, men också vill köra den på 
väg,  kan man få en MHRF helförsäkring med förhöjd premie (cirka tre gånger så hög 
som premien för en originalbil).

Men att idag ändra en originalbil och t.ex. byta till plastflyglar med gälar i är att göra 
våld på historien och bilen. Den ser ju då ut som en Hulthealey, en kul bil i och för sig, 
men en helt annan sak.

Vad blir nästa steg? Bredda hjulhusen, höja karossen, bygga en coupé eller byta motor 
och kanske, ve och fasa, sätta i en automatlåda?

Helen Elmgren,
100/4-ägare och medlem i klubben sedan 1970,
försäkringsansvarig MHRF

Bildtext:

Tvillingarna Morley på väg uppför Col d´Ornon i 1963 års Rally des Alpes, mot ännu 
en hägrande Coupe d´Or. Tyvärr grusades förhoppningarna av en trasig bakaxel, något 
som verkligen inte var kännetecknande för dessa bilar.
Man ser tydligt gälarna bakom framhjulen och den lilla skopan för friskluftsintaget 
framför vindrutan. Bak har bilen förstås de dubbla reservhjulen i den karakteristiska 
rundade luckan som också döljer en extra stor bensintank. Mycket har hänt även under 
huven, inne i kabinen och med fjädring och avgassystem. Vill man bygga en korrekt 
kopia av en rallybil från 60-talets första hälft räcker det alltså inte bara med att ”sporta 
till” den med extragälar!

Tvillingarna Morley på väg uppför Col d´Ornon i 1963 års Rally des Alpes, mot ännu en hägrande Coupe d´Or. 
Tyvärr grusades förhoppningarna av en trasig bakaxel, något som verkligen inte var kännetecknande för dessa 
bilar.
Man ser tydligt gälarna bakom framhjulen och den lilla skopan för friskluftsintaget framför vindrutan. Bak har 
bilen förstås de dubbla reservhjulen i den karakteristiska rundade luckan som också döljer en extra stor bensintank. 
Mycket har hänt även under huven, inne i kabinen och med fjädring och avgassystem. Vill man bygga en korrekt 
kopia av en rallybil från 60-talets första hälft räcker det alltså inte bara med att ”sporta till” den med extragälar!
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Once originality is lost, it 
is gone forever!
Generellt kan man säga att 
ju närmare sitt ursprungliga 
utförande ett fordon är, desto 
högre är dess värde. Undantag 
finns inom vissa kretsar där man 
speciellt sysslar med att modifiera 
bilar och motorcyklar, t.ex. hot 
rods, street rods och rallybilar. I 
USA förekommer också att man 
renoverar till ”better than new” 
så att bilen blir i det skick som 
fabriken tänkt sig, men naturligtvis 
inte kunde leva upp till, d.v.s. 
absolut perfekt i varje liten detalj.

Alla avvikelser från det 
ursprungliga utförandet, även 
om det så bara gäller färg och 
lacktyp, material och mönster 
på inredningen eller materialet i 
mattorna, är ett uttryck för ägarens 
individuella smak och preferenser. 
Dessa behöver dock inte delas av en 
framtida potentiell köpare. 

Innan man modifierar ett fordon 
måste man därför inse att en köpare 
kan vilja ha kompensation för de 
kostnader han kan räkna med att 
få för att återställa fordonet till det 
korrekta utförandet – med andra ord 
kommer han att pruta. Naturligtvis 
står det var och en fritt att modifiera 
efter egen smak, men man måste ha 
klart för sig att det kan kosta pengar 
när det är dags att sälja.

Marknaden är idag full av fordon – 
titta bara på överflödet av annonser 
i Classic Motor i Sverige, Classic 
& Thoroughbred Cars och Classic 
Cars i England och Hemmings i 
USA. Man kan ibland fundera över 

hur alla skall kunna hitta nya ägare. 
Det har därför blivit allt viktigare 
att fordon inte är ombyggda, att det 
kan bevisas att de aldrig varit svårt 
krockade och att de har rätt motor, 
växellåda och andra vitala delar. 

På senare tid har det blivit avsevärt 
högre priser på fordon som har 
”matching numbers”, d.v.s. där 
man kan bevisa att chassi, motor 
och kaross hängt ihop redan från 
början. Och detta är säkert bara 
början – proveniensen (bakgrunden, 
historien) har länge varit en 
betydelsefull faktor när det gällt 
konst, juveler och möbler, och det 
förekommer allt oftare att man i 
auktionskataloger och annonser 
nämner just ”matching numbers”.

Den som tänker bantävla med sin 
bil, och därför behöver FIA-papper, 
måste numer bevisa att bilen har 
en ”obruten historia” och FIA har 
nu börjat samköra olika länders 
identitetspapper för att komma åt 
ett ganska utbrett fusk. Det kommer 
i fortsättningen alltså inte att vara 
möjligt att delta i större tävlingar 
med en Bugatti som byggts upp 
av nya delar kring ett original 
svänghjul, eller en M.G. K3-kopia 
byggd på KN-chassi. Och prisnivån 
kommer om några år säkert att 
anpassa sig efter dessa nya villkor.

Den som idag har ett originalfordon 
och funderar på ett bygga om det 
bör nog tänka sig för både en och 
två gånger. Att göra om en orörd 
Jaguar E-type till en ”lightweight” 
kostar mycket pengar och 
förmodligen kommer det ändå på 
sikt att minska bilens värde. Samma 
gäller t.ex. oskicket att montera 
framskärmar med gälar på Austin-

Healey 3000. Antalet välbevarade 
fordon i korrekt fabriksutförande 
kommer knappast att stiga i 
antal, medan däremot fordon som 
renoverats på mindre lämpligt sätt 
naturligtvis ökar. 

Det finns också en bakvänd variant. 
Skulle man köpa ett fordon som 
har blivit modifierat tidigt i sitt liv, 
t.ex. för tävlingsbruk, har det fått 
en egen, särpräglad historia och 
det skulle kunna vara ett helgerån 
att bygga tillbaka det till det 
ursprungliga skicket. Det är skillnad 
på ombyggnader som gjorts under 
fordonets ”aktiva” period och 
sådana som görs när det övergått till 
att bli ett tidsdokument.

Det var länge sedan vi slutade luta 
av allmogeskåp, många lägger idag 
ner stora pengar för att renovera hus 
utan att förstöra deras kulturvärde 
och det är otänkbart att ”förbättra” 
en målning av Zorn. Om man 
har haft turen att få tag på ett 
originalfordon bör man alltså se till 
att det så vitt möjligt får leva vidare 
i oförvanskat skick. Redan 1989, 
mitt i den värsta haussen för gamla 
bilar, skrev två kloka män följande:

When conditions change and 
market pressures ease, then 
considerations such as originality 
and history must count. Condition 
can be bought by anybody who can 
afford the best restoration. But
nobody can recreate originality. 
Once lost, it is gone forever.
 

Robert Brooks/Doug Nye i Christie´s 
International Magazine

Björn-Eric Lindh
Försäkringsansvarig MHRF

Once originality is lost, it is gone forever!
Av Björn-Eric Lindh, Försäkringsansvarig MHRF
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Alla MHRF-klubbar har fått erbjudan-
de om att gratis till alla klubbmedlem-
mar få ett exemplar av det 40-sidiga
häftet ”Risk och säkerhet” som Bo Kall-
hagen skrivit.
Det tar upp många aktuella frågor, t.ex.
hur man löser brandskyddet för fordon och
garage, vilka produkter som är bra när det
gäller att förhindra stöld av fordon, hur
man bör låsa sitt garage, hur man inreder
en verkstad eller garage på säkert sätt, hur
man skall skydda sig vid lödning, svetsning
och slipning, hur man bygger en enkel sprut-
box med ventilation, hur man handskas
med färg och andra brännbara ämnen och
hur man bör agera för att vara så miljövän-
lig som möjligt.

Som bilaga finns en folder med special-
erbjudanden om att till förmånligt pris få
köpa brandsläckare, stöldskydd för bilar,
batterifrånskiljare, lås för motorcyklar och
annat nyttigt. Erbjudandena kommer att
vara tidsbegränsade till sommaren 2001.

Nästan alla klubbar har tackat ja!
Med några få undantag har MHRF-klub-
barna bett att få en upplaga så att det
räcker till alla medlemmar. I de klubbar
som har tackat nej (oftast därför att de
tycker att portokostnaden blir för hög) kom-
mer MHRF-försäkringen att sända ut tryck-
saken till de medlemmar som har MHRF-
försäkring.

Tyvärr betyder det att övriga medlem-
mar i dessa klubbar inte kommer att kun-
na utnyttja de förmånliga erbjudandena.
Vi är ledsna för det, men det är naturligt-
vis klubben som avgör om de vill sända ut
häftet eller ej.

Björn-Eric Lindh            Helen Elmgren

Gratis säkerhetstrycksak
till alla medlemmar!

SAMLARFORDON

Enkla tips och råd om ökad säkerhet

Risk och säkerhet

© Bo GB Kallhagen

Utdrag ur...........

MHRF:s Nordiska Annonsmagasin 2000
Annonsmagasinet är ett specialnummer av ”MHRFs Nyhetsblad” och kommer ut en gång per år i slutet av november. Det omfattar 
f n 64 sidor, är i tabloidformat (som de flesta kvällstidningar) och innehåller privata radannonser samt företagsannonser med i första 
hand sådant som har med vår hobby att göra.
 I början av december skickades (något försenat) Annonsmagasinet ut till medlemmar i så gott som samtliga klubbar anslutna till 
Motorhistoriska Riksförbundet. Dessutom gick det ut till över 13.000 medlemmar i c:a 40 norska klubbar anslutna till Norges motsvarighet 
till MHRF, d v s Landsförbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, LMK. Det blev den största upplagan på många år, över 70.000 ex.
 Orsaken till att Annonsmagasinet blev försenat var att några klubbar hade missat att skicka ut information och annonsblankett till 
sina medlemmar. Av två onda ting, ett halvt Annonsblad i tid eller ett helt försenad valde vi det senare. Vi tänker se till att Annonsmagasinet 
kommer ut i tid nästa gång och hoppas naturligtvis att klubbarna skickar ut all information till sina medlemmar i god tid.
 Om du inte har fått bladet kan det antingen bero på att din klubb inte har beställt den åt dig eller i undantagsfall att den har 
försvunnit på posten.
 Några har påpekat att dom får flera ex av Annonsmagasinet och det beror på att man är med i flera klubbar. Vi får numera 
adresserna i sådan form att vi kan sortera bort eventuella dubbletter. De av er som ändå vill ha dubbletter får höra sig till oss om detta på 
telefon: 0411-62147 eller e-post: geijers.ega@swipnet.se
 Annonserna i Annonsbladet är ungefär lika färska som i andra motortidskrifter. De flesta breven med annonsunderlag får vi 
de sista dagarna före stoppdatum. Ändå händer det att saker är sålda när bladet når läsarna, men det händer också i andra tidskrifter. 
Ta och jämför annonserna i ett par av de tidskrifter som finns att köpa i handeln. Samma bilar, mc och delar upprepas i flera månader 
eftersom många skickar in annonserna till flera tidskrifter. Så om något är sålt innan Annonsmagasinet kommit ut har annonsören troligen 
annonserat på flera ställen.

Gunnar Geijer

MHRF-försäkringen inga premiehöjningar i år 
heller!
Under år 2000 drabbades MHRF-försäkringen av ett par rejäla bränder som kostade oss mycket stora pengar. Trots detta gick försäkringen 
ihop, delvis kanske tack vare den blöta sommaren som gjorde att vi hade ovanligt få mc-olyckor med personskador.
 En ny försäkringsfolder, nr 20, kommer att sändas till alla klubbar så att den kan distribueras till medlemmarna under våren. Det 
står en hel del intressant att läsa i den!
Tack alla duktiga försäkringstagare som gör det möjligt för MHRF och klubbarna att driva en så bra försäkringsform för sina medlem-
mar!
Hämta ansökan på nätet.
Nytt för i år är att man kan hämta ner ansökningsblanketten för MHRF-försäkring från MHRF:s hemsida: 
www.mhrf.se 
eller från försäkringens hemsida: 
www.mhrf.se/forsakring. 
Läs även baksidan på ansökningsblanketten, där finns bl a information om hur bilderna ska vara tagna. På försäkringens hemsida finns 
också en lista över klubbarnas besiktningsmän.

Helen Elmgren        Björn-Eric Lindh

Avtal med Scandic Hotels för 2001
Förhandlingar pågår med Scandic om en förlängning av vårt fina avtal, från 2000. Eftersom detta inte är klart vid pressläggningen 
för detta blad, har vi fått det nuvarande avtalet förlängt tills vidare. Så fort det nya avtalet blir färdigt kommer det omedelbart att 
meddelas klubbarna.

Just nu gäller samma priser, samma kod: S 3570.

Horst Brüning/Åke Andersson

Motorhistoriska Riksförbundet 2000/2001
Funktion Styrelse  Namn, adress samt e-post
Ordförande  Lars Adolfsson, Linjemästarv. 61, 162 70 Vällingby, lars.adolfsson@swipnet.se
V. ordförande  Åke Andersson, Hagalunds gård, Pl1530B 140 23 Enhörna, ake.andersson@scandic-hotels.com
Förbundssekr.  Carl-Gunnar Lillieroth, Klabböle 258, 905 87 Umeå, carl-gunnar.lillieroth@genfys.slu.se
Kanslisekr.  Horst Brüning, Rälle Mölla, Vedby 7552, 264 93 Klippan, horst.bruning@mhrf.se
Förbundsekonom  Hans-Åke Hansen, Resedavägen 8, 183 30 Täby, hans-ake.hansen@ocb.se
Ledamot   Bo Kallhagen, Backgatan 34, 653 44 Karlstad, bo.kallhagen@kd.srv.se
Ledamot   Eivor Fredriksson , Kungsholmsgatan 9, 112 27 Stockholm, eivor.fredriksson@swipnet.se
Ledamot   Rune Björck, Salviavägen 7, 231 38 Trelleborg, rune.bjorck@telia.com
Ledamot   Lars Hedström, Dvärglinsgränd 74, 165 77  Hässelby, lars.hedstrom@mailbox.swipnet.se
       
Övriga funktioner       
Bokföring  Gia Brüning, Rälle Mölla, Vedby 7552, 264 93 Klippan, bruning@algonet.se
Revisor (aukt.)  Bo Eric Svensson , Björkhagsvägen 16, 172 35 Sundbyberg 
Revisor   Anders Ericsson,  Box 6, 195 21 Märsta, anders.ericsson@mgcc.se
Juridisk konsult  Carl-Einar Mellander, Kungsportsavenyn 34, 416 36 Göteborg, businesslaw@swipnet.se
Juridisk konsult  Jan Anderson, 52, 103 69 Stockholm, jan.anderson@advokatkompaniet.se
Valberedning   Bengt Dieden (sammankallande), Box 111, 123 22 Farsta, frog@swipnet.se
Valberedning  Sören Hammer, Mackumsgatan 4, 302 35 Halmstad, hammershus@telia.com
Valberedning  Sven Olof Persson, Dalagatan 122, 295 36 Bromölla, svenolof-persson@telia.com
Annonsbladet  Gunnar Geijer, Box 1008, 271 00 Ystad, geijers.ega@swipnet.se

MHRF söker kanslisekreterare
Motorhistoriska Riksförbundet söker bil- och motorcykelintresserad person till kansliet på Tomtebogatan 33 i Stockholm.
 - Väl insatt i bil- och motorcykelhistoria  såväl teknik- som märkes- och modellhistoria.
 - Lätt för att uttrycka sig i tal och skrift, datakunnig (Microsoft Office 2000).
Huvudsaklig arbetsuppgift:
 - att tillsammans med Försäkringsavdelningen driva kansliet och upprätthålla medlemsservice. 
 - att ansvara för MHRF:s trycksaker och publikationer. 
 - att upprätthålla kontakterna med för vår hobby viktiga myndigheter och företag.
 - att bevaka att våra intressen tillgodoses och på rätt sätt garantera att vårt ideella, kulturella arbete drivs framåt utan onödiga 
   hinder.
Vissa resor i samband med klubbmöten m.m. kan förekomma.
 - Får inte vara främmande även för enklare kontorsgöromål, eftersom alla på kansliet hjälps åt med allt.

Ring eller skriv till Horst Brüning, 
08-30 28 01, horst.bruning@mhrf.se
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