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Nytvättad på garageuppfarten efter en tur till fritidshuset 

Efter min senaste rapport om min nyinköpta Amazon 1967 har det hänt ytterligare en del.  

 Jag har lagt in ny gummimatta fram. 

 Tvättat interiören. 

 Monterat plastskydd på ena kurvhandtagets fästen. 

 Bytt radio. 

 Lagat ratten med epoxi samt lackat. 

 Monterat ratten rakt. 

 Sytt ihop en trasig söm i ett ryggstöd med krokig skinnål och björntråd. 

 Skiftat ryggstöd på framstolarna. 

 Gjort en fullständig service enligt serviceschemat i instruktionsboken. 

 Polerat och vaxat bilen. 

 Ställt ventilerna. 

 Bytt insugningsfilter. (Man byter hela luftburken. Dyrt!) 

 Bytt höger strålkastarinsats. 

 Satt nytt tyg på vänster dörrlist i axelhöjd. 

 Monterat knopp på ena ventilationsrutan bak. 

 Monterat två begagnade plastskydd på övre fästena till säkerhetsbältena. 

 Riktat och gjort rent grillen. Planat ut den och knackat ut stenskottsmärken. 

 Dragit ny el till extraljusen. 

 Bytt reservhjul till ett användbart köpt på Tradera. 



 Bytt två av sommardäcken till nya. 

När jag ställde ventilerna så förstod jag var ljudet från motorn kom ifrån. Det var 

verkligen stora ventilspel så ventiljusteringen gjorde underverk med motorljudet. På 

tomgång hörs det nu inte att motorn går när man sitter inne i bilen.  

För att hålla motorvarvet på rimlig nivå har jag räknat ut farten vid 2 500 varv på växlarna 

och satt upp en lapp på instrumentbrädan. Vid 90 km/tim gör motorn enligt mina 

beräkningar knappt 3 000 rpm och över det har jag inte tänkt varva den för att hålla 

belastningen på en låg nivå. Växlingspunkterna uppåt räknar jag med skall vara runt 2 500 

varv. Det innebär mycket lugn körning och att jag aldrig tar ut maxeffekt som ju ligger på 

4 500 rpm på den här versionen av B18-motorn. 

 

Den förrförra ägaren (pappa till flickan som jag köpte den av) och jag har kontakt så jag 

har nu fått bilens hela historik från den var ny. Enligt Transportstyrelsen har bilen haft sex 

ägare men det är bara tre familjer inblandade och så här ser det ut i praktiken. 

1/ Förste ägaren född 1916 köper bilen i Kiruna år 1967. 

2/ Dottern till förste ägaren övertar bilen. 

3/ Förste ägaren fick tillbaka bilen från dottern. 

4/ Fjärde ägaren född 1934 köper bilen i Kiruna år 1993. 

5/ Dottern till fjärde ägaren övertar bilen år 2008. 

6/ Jag själv född 1944 blir formellt sjätte ägare år 2011 men det är bara tredje 

ägarfamiljen. 

 

Jag har också en dotter men det är nog inte hon som blir näste ägare. Något 

veteranbilsintresse har hon inte. 



Det är således bara mogna farbröder och deras döttrar som ägt bilen. Kanske kan man i 

och med det dra slutsatsen att den är varsamt körd? 

 

 

Jag får skämmas för ett misstag jag gjort och som förrförre ägaren påpekat. När jag läste 

av vägmätaren tänkte jag inte på att äldre bilar inte har 10-tusentalsiffra. Mätaren stod på 

28180 vilket jag läste som 28 000 mil. Det skall vara 22 818 mil eftersom den första 

siffran inte finns med på vägmätaren. Förvånansvärt lite för en så gammal bil. Det innebär 

också att jag förmodligen inte behöver ha så brottom med renovering av motor och 

växellåda. Jag kanske renoverar toppen nästa vinter så att jag kan köra på blyfritt. Det är 

ju också möjligt att jag får byta koppling så småningom men det borde ju gå bra att hitta 

någon verkstad som klarar det jobbet. Enligt vad jag förstår så kan en B18-motor och en 

M40-låda gå väldigt länge med försiktiga förare. 

Från Amazonklubben har det kommit en del papper och bland annat ett imponerande 

medlemsregister med diverse statistik över alla Amazoner i Sverige. 

Nya delar har jag handlat hos CVI Automotive AB. Det har varit snabb leverans, rätt delar 

och bra förpackat.  

Vissa delar har jag köpt på Tradera. Jag har de allra bästa erfarenheter av att handla på 

Tradera, inte bara nu till Amazonen utan även vid mina tidigare renoveringar. Det jag köpt 

har varit korrekt beskrivet och levererats snabbt och väl förpackat. Jag vill tro att vi som 

håller på med veteranfordon är ärligt och rejält folk som inte vill lura varandra. 

På Tradera hittade jag också en broschyr på Volvo Amazon från 1967. Den var på 24 

sidor och i bästa skick. På framsidan stod nypriset för en tvådörrars Amazon skrivet med 

penna: 16 550 kr. I och för sig behöver jag inte broschyren men jag tycker ändå att det är 



trevligt att ha den för det ger ytterligare lite historik kring bilen. Det visar vad man tyckte 

var säljande argument på den tiden bilen var ny. 

 

 

När jag skulle byta två av sommardäcken mot nya stötte jag på lite problem. I 

instruktionsboken står det dimension 165 S 15. För lite senare modeller fanns även 

beteckningen 165 SR 15. Det var inga dimensioner som jag kunde hitta vid sökningar i 

gummifirmornas kataloger. 

Efter att ha läst visdomsord på nätet av de som ansåg sig behärska ämnet beslöt jag mig 

för att det rätta borde vara 165/80 15 för att komma så nära originalet som möjligt. Det var 

en dimension som jag hittade hos Bildemo av fabrikat Hankook. Nu var det så att de två 

kvarvarande sommardäcken som jag tänkte fortsätta använda också var av det fabrikatet 

fast med beteckningen 165 SR 15. Det kändes ganska bra så det blev slutresultatet. Just nu 

har jag dubbade vinterdäck i så gott som nyskick på bilen men det gäller ju att vara beredd 

när våren kommer. 

Efter att ha köpt däcken så har jag passerat 10 000 kr i kostnader efter köpet av bilen. 

Antalet arbetstimmar följer jag inte upp utan ser det mera som en intellektuell stimulans 

för mig som pensionär att kunna lösa de problem som hör till ägandet av en veteranbil. 

Det blir nog lika många timmar vid datorn som i garaget. 

För att få tag på ett nytt glas till höger blinkers fram har jag köpt ett parti delar med två 

kompletta uppsättningar blinkerglas fram, sju ramar till glasen, fyra kromsarger till 

huvudstrålkastarna och båda bakljusen. Det visade sig att jag fick betala mindre för hela 

partiet än vad man betalat för bara ett blinkerglas några dagar tidigare. Köparna var 

kanske rädda för att få ytterligare delar som hylvärmare i garaget. För min del planerar jag 

att sälja det jag inte behöver fast den här gången styckvis och inte i parti.  



Ett problem som jag inte löst är klädseln på stolarna. Båda stolarna har hål i klädseln på 

vänster sida. Dynorna är lätta att knäppa av och öppna. Det finns nya överdrag att köpa 

men på något sätt skulle jag vilja ha kvar så mycket av originalet som möjligt och bara 

byta de trasiga partierna på sidorna. Frågan är om jag kan göra det själv eller om jag måste 

anlita en sadelmakare för jobbet? Att byta hela dynklädseln är naturligtvis enklare men det 

kostar ganska mycket så jag är lite tveksam. Det trasiga partiet på sidan är inte så stort och 

det avgränsas av sömmar så det borde gå att sprätta bort och sy dit nytt. 

Det är väldigt lockande att köpa nya delar (NOS New Old Stock dvs. nya delar från 

gammalt lager) på Tradera och andra ställen och successivt byta ut så mycket som möjligt 

mot nytt samt att skaffa alla tillbehör som man kan sätta på bilen både utvändigt och 

invändigt. Jag har beslutat mig för att inte göra det. Det blir för mycket av julgran. Inte 

heller skall det dit några dekaler från olika föreningar och klubbar. Den skall i princip bara 

ha den utrusning och de tillbehör den hade när förste ägaren hämtade ut bilen ny från 

försäljaren. Det är endast löpande underhåll och reparation av trasiga delar och 

komponenter som jag vill tillåta. Det skall få finnas små märken efter slitage på 

navkapslarna osv. Jag ser det som en del av bilens charm. Om man byter så mycket delar 

av bilen som möjligt mot nytt och framför allt mot nyproducerat så blir det mindre och 

mindre av originalet kvar. 

För närvarande söker jag ett märke som skall sitta framme i grillen, typ järnhandlarmärke. 

Nar jag fått tag på ett sådant är bilen vad jag vet komplett så som den såg ut 1967 när den 

levererades till förste ägaren. Det är bara en sak som saknas i form av utrustning och det 

är en komplett verktygssats, jag har bara skiftnyckeln märkt Volvo. Extrautrustningen är 

radio, kurvljus, fjärrljus och låsbart tanklock. Allt från rätt tidsperiod. 

Nästa steg blir att ta bilder och få den veteranbesiktigad så att jag kan få en 

veteranförsäkring. Just nu har den en normal försäkring så som den alltid haft. Den har 

aldrig i sitt tidigare liv betraktats som veteranbil men nu efter ca 44 år är det nog dags. 

Prisutvecklingen på bilen enligt KPI 

Om man använder index från KPI (konsumentprisindex) för att få bilens 
värdeutveckling från den köptes 1967 för 16 550 kr till den bytte ägarfamilj 1993 för 
16 000 kr och 2011 i januari för 30 000 kr så får man följande prisutveckling uttryckt 
i fast prisläge 2010/11. En jämförelse på detta sätt är behäftad med stora 
osäkerheter och har endast kuriosaintresse – men i alla fall kul att se. 

År KPI-Index  Pris  Prisläge 2010/11 

2010  4511 dec  30 000 kr  30 000 kr 

1993  3553 snitt  16 000 kr  20 300 kr 

1967  540 snitt  16 550 kr  138 300 kr 

Möjligen kan man dra en slutsats av ovanstående prisjämförelse, nämligen att 
ägarfamilj nummer två gjort den bästa affären som haft en prisökning på bilen 
samtidigt som man kört 5 766 mil på 17 år. Det vill säga 339,2 mil per år. Det ger en 
värdeökning på 1 krona och 70 öre per mil eller annorlunda uttryckt en värdeökning 
på 571 krona per år. 



Det fanns visst en slogan en gång ”Volvos värde varar”. Den kanske är fel. Det skall 
nog vara ”Volvos värde ökar” i stället. Jag får väl hoppas att trenden håller i sig under 
tiden som jag äger bilen. Det finns ju redan optimister som begär runt 100 000 kr för 
en Amazon och för två år sedan träffade jag en man som påstod att han var bjuden 
160 000 kr för en renoverad vit tvådörrars Amazon. 

Det kanske är sant. För några år sedan hörde jag talas om en man som sålt en hund 
för 1 milj. kr. Vännerna var imponerade och frågade hur det gått till och om han fått 
betalt. Betalt hade han fått och det i form av två katter värda 500 000 kr styck. 

Amazon-ägaren kanske blev erbjuden två 98-kubikare värda 80 000 kr styck i byte, 
vad vet jag? 

Avslutningsvis. Det är ju inte att tjäna pengar det handlar om utan mera att ha roligt 
vare sig man nu gillar att renovera, putsa, köra eller skriva långa berättelser på en 
hemsida som ingen läser. Eller hur? 



 


