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Modellen blev modellen
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ATBUSíAD. Banracingstuket dominerar
ãvcn invändig|. Peter och Frcd¡ik âkte
söder ut och provsatt stolana innan
de hestämde sig lör att
köpa dem.

7

finns lite sqmlqrinlresse inom fo-

L.¡en om
som fok-

tiskt kseros po en liten sqmlor-

modell.

Vänd!

\

='J^et
îj

8

BttsPotiTNR l¿-r 5r99ó

/:r

lr

NR

l4-ì 51996

B||-SPORT 9

BIhWTUI3

BRöDER
Forts. från föreg. sida
Ursprungsbilen,

en

BMW M3, kör-

des av dansken Kris Nissen i DTMserien och Nordic Cup under 1992.

Både farsan, brorsan och jag
blev sugna på att bygga något liknande för gatan, säger storebror Fredrik.

-

Vi har till och med ett flertal
DTMJopp
inspelade på video, tillâgger Peter. Man kan sitta hur länge som
helst och bara spola fram och tillbaka.
Far övertalades av sina söner att

börja jaga efter en lämplig bil. Man
läste annonser och ringde. Inget
napp, Antingen var bilen redan såld
eller så var det inte rätt bil.
Vi ville ju g2irna veta vad vårt
tillt¿inkta
objekt varit med om tidigare, förklarar Karl-Göran. Köpa gri-

i

sâcken hade vi ingen lust med.
så slog det honom att försöka
spåra en av sina tidigare M3:or. KarlGöran hade nämligen bytt bort en
M3:a mot en svart M3 Evolution -90
av en kille på Frösön 1992.
hittade den! Den fan¡s i Umeå
och killen som ägde den berättade att
den inte gått mer än 500 mil sen jag
sålde den, berättar Karl-Göran.
sen

Men

-Vi

FöRETAOAREN BIEV BITSATNTARE
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Korl-Göron Je

1972. Efter oll
fidigore hyst en
törulom den
svorto BMWM3
inlressonto med
deros chossinummer!
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Ringde rätt person
I Första steget efter köpet var operation demontering. Redan dagen efter
bosatte sig far och söner i garaget och
plockade ner bilen fullständigt.

Till

en början försökte vi få

tag- i äkta Evo III-spoilers fram och
bak. Jag kontaktade generalagenturen för BMW i Sverige som kanske

kunde beställa delarna från Tyskland...om jag var beredd att betala,

förstås, suckar Karl-Göran.
Detbeskedet 1ät ju inte såattraktivt.
Så istället slog Karl-Göran en signal

ner till motortrimmaren Lenna¡t

Köhler i Ullared, som han kân¡er se-

UßSPBUNGET. En liten samlarmodell av dansken Kris Nissens
DTM-BMW sane tart pâ hyggplanerna. Dessutom har grahharna
originalhilen inspelad på video.

pn e ÅUe. iln så tänge har man nöjt sig med an
hyta kammar och chipslilnna noto¡n. Men vänta
ha¡a. Vinletsäsongema fu långa i No¡rland!

dan tidigare.
svarade Köhler. Jagkänner-Jovisst,
enkille som göregna avgjutningar.

Det ska jag ordna! Vill ni ha füta
grupp A-backspeglar? Jag kan fixa
det också.

Antligen började pusselbitarna
falla på plats

!

Nu gälfde det bara att fã tag i
någon som kunde spruta den krävande lackdesignen..,
Vi hade siktat in oss på att fråga
Staffan
Lindgren i Overboda. Han
jobbar som lackkontrollant på Volvos
laswagnsfabrik i Umeå och sysslar
lite med speciallackeringar som
hobby, berättar Fredrik.
Pappa Karl-Göran sökte upp Staffan och visade honom den lilla bilmodellen. Staffan vände och vred på
modellbilen en stund, sedan accepterade han utmaningen.
Fast han krävde att få en månad

-

på sig

ochundertidenhckvi inte stö¡a

honom, skrattar Karl -Göran.

Tips per telefon

I

När väl detta bekymmer var löst
fortsatte man att fundera över hur inredningen skulle utformas.
största problem här uppe
är

-Vårt
ju bristen på biltillbehörsfirmor,

förklarar Peter.
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Ja, för man kal ju knappast
provsitta
ett par stolar per telefon,
tillâgger Fredrik.
Grabbarna fastnade slutligen för
två Momo-stolar då de bestikte MT

Motors monter under en sportvagnsträff på Mantorp Park i fjol.
Bilbyggaren Ari Harjunpää i Avesta tog de kontakt med då de jagade
s2inkningsfj ädrar till M3 : an.

Karl-Gö¡an hade ringt till TME
Motorsport i Filipstad, men fick beskedet att de lagt ner sin tillverkrring.
Fast hör med Harjunpää i Avesta,
blev svaret.
När A¡i fick höra talas om Jennerfors planer blev han såklart nyfiken
och frågade om ditten och datten...

Så vi blev ombedda att skicka
ner- mätarhuset. Nu går hastighetsmätaren till 300 km/h, poängterar
Peter. Ska det vara racestuk så ska

någon kan ju spoilern kapa hälama på
vedebörande, tyckte bilprovaren...
En M3:a är ju en otrolig kör-

maskin
redan

i standardförande,

det!

säger Fredrik.

Att vi

Vass kommentar

gör den
vâgen.

I

Bilen togs ut redan i höstas. Visse¡ligen helt utan dekale¡ och övrig utsmyckning. Mer bara för att prova hur

sen har sänkt
chassit och chipstrimmat motorn

ju bara

desto roligare på

Besiktningen vållade heller inga
större bekymmer.
Det enda vi fick anmåirkning på

det finns ju alltid smågrejer
-Fast
man
vill förbâttra, så det åker nog på
fjäderbensstag i vinter, tror Peter.
På grund av att de bor så långt norr
ut har de inte kunnat mäta sitt bygge
med någon likasinnad BMW av
samma årsmodell ännu.
Men vem vet? Det kanske passe-

var att kanten på frontspoilem var för
vass, minns Karl-Göran. Om ni körpå

mar!

Detvarväl
bara ett par bilistcr på Bl.an som
den uppl'örde sig påvägen.

reagerade den dagen...

-

rar en M3:a ute på M:an nu
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som-
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