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Så var det dags för slutrapporten om Amazonen. Det betyder inte att den gått till återvinning 

utan bara att jag efter några månaders arbete kommit till den punkten att jag är nöjd med bilen 

tills vidare och kommer att köra den i sommar utan att känna att det är något som borde 

åtgärdas för att jag skall kunna njuta av bilen. 

 

Motorrummet med motorvärmarinstallation från tiden. 

Efter min förra rapport har jag fått tag på järnhandlarmärket som skall sitta i fronten. När jag 

tittade på broschyrer och andra bilder från tiden såg jag att märket skall sitta med fästet i den 

breda springan i grillen. Hur det var fäst från början vet jag inte. Det är två taggar på baksidan 

och två låsbrickor men det räcker inte för att fästa märket. Nåväl! Jag tog fram plåtsaxen och 

klippte till ett par remsor aluminiumplåt och tillverkade ett par fästen. Det blev bra tycker jag 

så jag är nöjd. 

 

 

Med järnhandlarmärket på plats (över extralyset till höger i bild) 



Vår webbredaktör tipsade mig om en duktig bilsadelmakare i Knivsta som heter Bengt 

Eriksson som skulle kunna laga hålen i sidan på mina sittdynor i farmstolarna. Bengt böt 

vänster sida på båda framdynorna och nu ser dynorna ut som nya. Det går inte att se att han 

bytt en del. Materialet och färgen stämmer helt överens och tydligen har han sytt i de gamla 

hålen för det syns ingenstans att det är nya sömmar. Det är således ett riktigt proffsjobb och 

inte kostade det särskilt mycket heller utan blev åtskilligt billigare än att köpa ny klädsel. 

 

Före 

 

Efter 

Tanklocket har jag bytt till ett original utan lås. Locket som följde med bilen var väl mer eller 

mindre standard då bilen var ny. De flesta köpte nog ett låsbart tanklock men jag ville i alla 

fall ha det icke låsbara för utseendets skull. 

Trots allt har jag gjort ett litet avsteg från original när det gäller avgasröret. Jag märkte att 

avgasröret mynnar under stötfångaren vilket gör att avgaserna stiger uppåt då bilen står stilla 

med motorn i gång och därmed förorsakar sotavsättningar på stötfångaren. Jag köpte således 

en kromad förlängare av den modell som satt på Amazon GT för att få ut röken bakom 

stötfångaren. Petigt kanske men jag trivs bättre med den här lösningen. 



Eftersom bilar äldre än 30 år inte måste ha vinterdäck monterade jag av vinterhjulen och satte 

på sommarhjulen i slutet av mars. Det är inte trivsamt att köra med dubbdäck på barmark. 

För att förbereda för veteranförsäkring var yngsta sonen och jag till Nya kyrkogården i 

Uppsala för att ta bilder på bilen till försäkringen. Där finns det en stenmur som gör sig bra 

som bakgrund. Bilderna skall vara på papper så det blev att gå till en fotofirma för att få mina 

digitala bilder överförda på fotopapper. Det kostade inte så mycket men allt tar ju tid. 

 

Gunnar med besiktningsprotokoll 

Slutligen hade jag kommit så långt att jag kunde åka till Gunnar Eriksson i Norby och få bilen 

besiktigad för veteranförsäkring. Nu har jag skickat in försäkringshandlingarna och blir det 

godkänt så börjar bilen sitt liv som veteranbil från nuvarande försäkringens huvudförfallodag 

efter att ha gått som bruksbil i 44 år. 

Vi kanske ses på någon veterantillställning. 

I och med detta avslutar jag min berättelse om min Volvo Amazon. 


