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rd Cabriolet med fyrcylindrig motor från 1932. 

-Av cabrioleten tillverkade Ford bara 167 
tycken, och när vi hade en amerikansk 
pccialist på besök trodde han inte dessa fanns. 
)c tillverkades bara för export, och just detta 
:xemplar ägdes av Fritiof, förklarar Roger. 
Vi  traskar förbi en Volvo P1800S och stannar 

ill vid plastiga P1900 från samma firma. V i
Jefinncr oss i Landvetter, inte långt fr:ln 
forslanda, men det var båttillverkaren Glasspar 
Kalifornien som tog fram plastkarossen till 

>1900. Av de endast 68 tillverkade gick 30 på 
:xpon, så Volvos första sponbil var knappast 
:n succe. 
-Assar Gabrielsson initierade projektet efter 

1tt ha blivit inspirerad av Chevrolet Corvctcc, 
nen nya vd:n Gunnar Engellau la ned produk
ioncn. 
Då blev P1800 desto mer frnmgån,i.:srik. 

1-luseets exemplar iir från 1964, en bit in i 
)roduktionen. 'l'ur är väl det för de första 
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sattes ihop av Jcnsen �-lutors i Engl:md och 
de exemplaren liimnade en hel del övrigt att 
önska när det giillde passformen. I april 1963 
flyttade Volvo hem tillverkningen, lade till S 
(för "svensk") i namnet och höjde effekten med 
ny kamaxel och högre kompression. 

ROGER SJÄLV VURMAR som sagt v.ir för ame
rik:rnskt, och de lite mer pampigare vagnarna 
ligger honom varmt om hjärtat. I-lans öppna 
Ford Sunlincr Crcstline är fnlll 1952. 

- 1949 fick Fordmodcllcrna en helt ny form 
med så kullade ponton karosser. Hjulupphäng
ningen uppd;itcradcs och modellerna siinktcs 
76 mm vilket gav ett helt annat, mer elegant 
utseende än konkurrenrerna, berättar Roger. 

Cabrioleten har en 3,9 liters VS på 135 hk och 
sjiilvklart automatlåda. �lercuryn från 1946, 
som varit mer i TV-serien //t,r lid iir nu, intill 
har en ren förkrigsform. Ford liksom de andra 

Specialbyggd BMW fr6n 1933 hittad i Polen. 
Grillen p6minner lite om samtida racervagnar 
fr6n Mercedes. 

tillverkarna hade inte hunnit fä fram nlgot 
nytt, men under huven var det uppdaterat. En 
VS:a på nästan fyra liter pumpar ut 100 hk, 
lådan är manuell och endast treviixlad. Den 
öppna kusinen till höger, som kommer från 
Sydamerika, har samma delade framruta och 
var nlgot av det sista Fon.lfabriken spottade 
ut innan japanerna anföll Pearl l-larbour i 
december 1941. 

Därför är de två bilarna ganska lika i karos
serna. �lercury presenterades 1939 för att fylla 
gapet mellan budgetmodellen VS De Luxe 
och den lyxiga Lincoln Zephyr med kraftfull 
\112:a. Rogers . .p:a har motordriven sufflen och 
hydrauliska bromsar runr om, precis som 46:an. 

- Det kom faktiskt någr;1 enstaka Mercury 
1942, men de var förmodligen tillverkade sent 
1941, menar Roger. 

�len det saknas inte europeiska prestigevagnar 
i Fritiofs garage. Sedan ägaren plockat bort sin 

Aston Martin DB6 Saloon från 1966, för den 
oinvigde förvillande lik bilen Sean Connery 
körde i Coldji11gaoch Åskbollen, har man ersan 
agentbilen med en gul �lercedcs 190 SL. 

- Det är en 58:a, men de klassiska linjerna glr 
igen i den ännu mer klassiska kupCn ''�!as
vingen", beriittar Roger. 

Den senare hade en kraftfull sexa under 
huven, medan cabrioleten 190 SL nöjer sig med 
en modest fyra p,l dryga 100 hästar. 

I den inre hallen Mickar en Rolls-Royce Silver 
Cloud fnln 1963. Enorm huv. hlnga svepande 
linjer och den världsberömda imposanta grillen 
ger en helt ann�H formspråk än dess ameri
kanska samtida kombattanter. ?ditt emot har 
samma iigare, Ronnie Andersson. parkerat sin 
illgröna Lancia rallybil som han själv kört några 
tiivlingar med. 

MEN DET FINNS ju mer vardagliga bilar i den 
stora ljusa avllnga hallen. Srrax bortom Rollsen 
stlr en tidig Volvo PV, det vill säga en 44.p. 

-Ja, det är en A-modell från första året 1947, 
med chassinummer 5744. Då var det bara en 
treväxlad låda och 848-motom på drygt 1 -100 
kubik, förklarar Roger. 

ivlen svenskarn.1 var i enormt behov av trans
porter så efter sex års krig och bränsleransone
ring kändes detta som rena lyxen. Inredningen 
går i grönt och beige, som en samtida servis 
från Upsala-Ekcby. 

Just denna är bara körd knappt 10 ooo mil 
och hade samma ägare från ny till 2002 då den 
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Sjiilvkbrt sitter det en V8:a under huven. 1935 
fanns inre fyran kv,u. Inte ens för export. En 
V8:t1 sitter iivcn i luns ·rudor frfo 1937 h;m tagit 
till museet denna kuln;1 höstdag. Vi g:lr ur och 
kikar p:l den viilrcnovcrndc sedanen som blivit 
uppdatcrnd med hydr.iulisk:1 broms:1r. 

-Original var de n1t.:kaniska, men jag ville ha 
lire siikrarc grcjor. 

Rogers l;lda är dock fortfarande rrcviixlad och 
clsysrcmct p;l sex volt som niir Fordcn l:imnadc 
bandet 1937. 

-l\lcn nu har jag blivit intresserad av gamla 
Volvo och håller på med både PV od1 Duett. 
Båda iir fr.ln 1965 och ska bli i toppskick. Längst 
har jag kommit med PV:n och jag bara viintar på 
an gr,mnen ska bli klar med sin garage så jag 
kan lacka där. Duetten ska få nytt golv, säger 
den glade pensionären Roger och menar att man 

måste ha något att göra om dagarna. 
11.luscec innch:\ller sjiilvklart iivcn den obliga

coriska T-Forden, h(ir med cxrratillbchör i form 
:1v en kylarprydnad med rermomerer. Bredvid 
står museets rv:lhjulingar parkerade. !\lcsr lire 
mindre maskiner. 

EN REX MIDGET 98-kubikare med sin karak
täristiska bl. a rnnk lrnr i princip inga (vettiga) 
broms:1r. !\lonark r..lonarscootcrn fdn 1956 
har samma fina blh kulör, men hiilfrcn s:\ stor 
motor. Den iir från första :\ret. har tv:iväxlad 
I LO-motor och endast 530 stycken tillverk:u.les 
-många fler skulle dock följa. 
När man ändå är i cvåhjulsavdclningcn får man 
inre missa alla fina skyltar uppflugna på väggen 
liksom pocchjiilmarna och liiderhuvorna strax 
därunder. 

Gammatt och nytt. Till vänster skymtar en tysk Oryx från 1914. Rolls-Royce Sitver Clouden är nästan 50 
år yngre. 

Roger Fredriksson har flera bilar från Fordkoncernen i Fritiofs Garage. I förgrunden en Mercury från 
1946 och strax bortom 52:ans Ford Sunliner Crestline. 

27 I 100 

Anders och David Skalsky håller som biist 
på :m planera för framtiden. och man har både 
rullat in fler bilar och flyrcat om scd:m C/11.ssir 
Molor var p;i besök. 

- Vi kommer bygg:1 ett 50-calskafC som 
förbinder de två hallarna, diir är det en liten 
verkstad idag. Vi jobbu ju b:ld:i så vi får ta 
familjen till hjiilp. Pappa v:1r pensionär och 
kunde v,1ra hiir varje d:1µ; de sista åren, berättar 
David. 

- Kommunen iir mycket positiv till v,ln 
museum, och eventuellt får vi hjälp med 
person.il från pcnsioniirspoolcn. D:1 kan vi 
utöka öppettiderna, bcräccar brodern Anders. 

!\linneslunden till deras pappas ärn ska 
innehålla panier som visar olika delar av 
Fritiofs liv, bland annat skolåldern och en annat 
intresse - fiske. •• 

MGB GT med ett litet men användbart baksäte. 
Motorn är på 1 800 kubik och 95 hk. 

"Oj, vad har hänt med Aston Martin 086:an", 
tycks Roger Fredriksson utbrista. 

En mycket tidig Volvo PV 444A från första å 

Roger Fredriksson visar runt. Till vänster ha1 
1962. Det är en nästan likadan som lnspect 
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