
ÖINGE. Han har ägnat 
fyra år av sitt liv åt att 
renovera en bil. Bedrift 
eller diagnos, är frågan? 

-Diagnos, svarar Kjell 
Johansson snabbt. Jag 
har engelska sjukan, h? 
haha! 

Kombinationen bilintresse, 
goda tekniska talanger samt 
en tunn plånbok är faktorer 
som en gång har bidragit till 
att Kjell Johansson i dag är en 
erkänt skicklig mekaniker. 

- Har man ont om pengar 
får man lära sig att laga sin 
egen bil, men för att göra det
ta måste man förstå hur den 
fungerar - annars vet man 
inte hur man skall göra, säger 
han och blickar ut över de 
kommande projekten på 
gårdsplanen i Öinge utanför 
Getinge. 

Under ett par rejäla presen
ningar skymtar man både 
rostig och lackerad bilplåt, en 
och annan välpatinerad 
skinnklädsel och en faslig 
massa annat som möjligen 
kan komma till användning 
för den som likt Kjell har en 
stor faiblesse för gamla eng
elska bilar i allmänhet och för 
MGB i synnerhet 

1 år firar den klassiska 
sportbilen 50-årsjubileum. Så 
länge har förstås Kjell och 
hans i dag vackert rödglän-
sande lilla pärla inte kampe
rat ihop, däremot har ett och 
annat exemplar från bilens 
ungdom passerat hans verk
stad. Varenda en finns doku
menterad i en pärm. Certifi-
kat från fabriken styrker dess 
identitet. 

Den vackra röda hittade han 
i Trönninge i början på 
1980-talet. Då var den inte 
särskilt tjusig. 

-Dessförinnan hade bilen 
stått i en trädgård i Harplinge 
i några år. 

Någon hade påbörjat reno
veringsprojektet, men krok-
nat. Kjell blev den röda bilens 
riddare och räddare, men det 
tog fyra år. Förvandlingspro
cessen finns dokumenterad 
inom glas och ram på konto
ret. 
I grunden är han lärare, men 
hans talang när det gäller 
gamla bilar har i dag lett til l 
att han ägnar sig åt dem på 
heltid. 

Inne i verkstaden finns ett 
par ögonstenar som behöver 
ses över och på kortänden av 
verkstaden står en rar, grön 
Morris Minor som han också 
håller på att skruva på för att 
dess ägare skall kunna puttra 
runt på vägarna i sommar. 

Den lilla gröna bilen mår 
rätt så bra, det största proble
met är snarare miljön inne 
i kupén. 

- Den har stått i en lada och 
behöver vädras ur rejält, kon
staterar Kjell och pekar på 

Har man ont om 
pengar får man lära sig 
att laga sin egen bil, 
men för att göra detta 
måste man förstå hur 
den fungerar - annars 
vet man inte hur man 
skall göra. 

KJELLJOHANSSON, bilentusiast 

den ena sidorutan som vevats 
ned en bit. 

Kjell är långtifrån ensam om 
detta megastora intresse för 

FAKTA MGB /Z0?/f S/P 
m Den nya bilen presenterades för omvärlden på London Motor Show i september 1962 och mo
dellen firar således 50-årsjubileum i år. Modellen tillverkades fram till 1980. 

engelska gamla sportbilar. 
Han är snarare i mycket gott 
sällskap. 

Under årens lopp har resor
na t i l l England blivit rätt 
många och även om internet 
underlättar sökandet efter re
servdelar får han också god 
hjälp av sina kontakter 
i Beaulieu i södra England där 
MGB-fansen tycks ha hittat 
en favoritplats. 

Många hittar Kjell också. 
Uppdragen droppar in, lik
som besökarna. Det finns all
tid något användbart på de 
välfyllda hyllorna i det lilla 
kontoret. 

-Jag är född i hamsterns 
tecken, säger han och skrat
tar. 

MCB:s är ingen racerbil. Med 
sina 90 hästar kan man ändå 

susa fram i lagom fart på vä
garna. Det är inte hastigheten 
som är grejen, förstår man på 
Kjell. 

Att visa upp den på olika 
bilutställningar är inte heller 
något som tycks ha så stort 
prio även om han uppskattar 
mötet med andra entusias
ter. 

Den aktuella Classic Cars 
i Halmstad är ett kul initiativ, 

Fullt upp. Kjell 
Johanssons 
skicklighet som 
mekaniker av 
gamla bilar har 
resulterat i att 
han i dagjobbar 
heltid med det 
som en gång var 
en kär hobby. 
Han tekniska in
tresse bidrog till 
att han började 
lära sig att laga 
bilar. Hemma 
i Öinge har han 
flera projekt på 
gång. Her Majesty. Ett hål har svetsats igen och vad passar bättre i en 

gammal engelsk sportbil än en penny med drottning Elisabeth på! 

tycker han. Det är bilens 
skönhet som är grejen. Fram
för allt att rekonstruera. 

-En konstnär som inte har 
egen kreativitet får återskapa 
andras. 
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