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                               Några ord från styrelsen!  
 
I dagsläget är vi ca 170 medlemmar och vi hoppas givetvis på många 
fler under resten av året. Framförallt så hoppas vi att de som var 
medlemmar 2005 och som ännu inte betalat avgiften för i år kommer att 
göra det. 
 
Som säkert de flesta av er känner till så anordnas det lokala träffar på 
några orter i landet och vi hoppas att någon är intresserad och drar 
igång träffar även på andra orter. Information om träffarna finns på vår 
hemsida under rubriken Lokala Träffar. Är du intresserad av att dra 
igång träffar i ditt område och vill ha tips och råd, kontakta styrelsen via 
mail info@jeepclubsweden.se.  
 
Vi har ett stort antal sponsorer som lämnar rabatter till medlemmarna 
och vi försöker hela tiden knyta fler till oss. Ju fler vi är desto större 
chanser har vi att förhandla fram fördelaktiga avtal. Har du tips på något 
företag du tycker vi ska kontakta? Skicka i så fall ett mail med ditt tips till 
info@jeepclubsweden.se 
 
Den 27-29 januari 2006 anordnas en vinterträff på Brändåsen i Kumla. 
Vi kommer självklart att närvara med vårt infotält och vi kommer att 
anordna lite extra aktiviteter för de JCS-are som kommer dit. Skriv på  
forumet under Tips om träffar om du kommer. Glöm inte att anmäla   
dig till Tommy och Malin, www.offroad-trailer.com eller 070-9999510. 

 
Har du några frågor, förslag eller synpunkter?   

Maila i så fall till info@jeepclubsweden.se 

Innehåll: 
 
Info från styrelsen ...........................................................  
Ordföranden har ordet…….. ........................................... 
Finn fem fel………………………..…................................  
Butiken ………………………………………………………. 
Jeep-projektet………………………………........................ 
Beachkörning i Danmark……..........................................  
Byte av injektorer på Cherokee 4.0 L………....................  
Vinterträff på Brändåsen…………………………………… 
Jeepa med småbarn……................................................. 
Etanol E85……………………. …………………………….. 
Vinnaren i ”Finn fem fel”................................................... 
Träffkalender .................................................................. 
Sponsorer …………………………………………………… 
Vad är Terräng Touring, TT……………............................ 
Avslutningsliret………………………………………………. 
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Årsmöte 2006 
JCS ordinarie årsmöte kommer att hållas i slutet av maj 2006. Info om datum och 
plats meddelas i nästa nummer av tidningen som kommer ut 2006-04-10. Info 
kommer även att skickas ut via mail. Handlingar till årsmötet skickas ut till alla 
medlemmar senast 30 dagar före mötet. /Styrelsen 



 

Ordföranden har ordet 
 

                                                                                                                                     Text , Fredrik Steen 
                                                                                                                                                            Foto, Jonas ’Hoss’ Larson 

Året som gick. 
Ja nu är vi en bit in i Januari och man är tillbaka i de gamla gängorna. 2005 var ett bra 
år för JCS vi fick många nya medlemmar och var rikligt representerade på High 
Chaparral och på "Steenträffen" i Kumla. Lokala träffar tog fart och Stockholmarna är 
riktigt aktiva i Rimbo grusgrop! Tyvärr tappade vi en del medlemmar vid årsskiftet i och 
med att alla medlemskap måste förnyas varje år. Vi får hoppas att de som ännu inte 
betalat för 2006 hittar tillbaka.  
 
Avaktivering från forumet. 
Vill även passa på och be om ursäkt till er som blev avaktiverade som medlemmar vid 
rensningen. Ett av problemen vi upptäckte var att många hade dubbla konton på 
forumet och att mailadresserna på forumet inte var samma som meddelats till 
medlemsmatrikeln. Jag har nu korrigerat mitt program och till nästa år ska jag 
förhoppningsvis få till det! Vi märkte även att vissa banker tar längre tid på sig och att 
postgirot också tar också ett par dagar på sig innan det syns på kontot.  
 
Hemsidan. 
Vår hemsida är under all kritik den ser inte och fungerar inte bra som det är nu. Jag och 
Agneta har slitit en hel del med att hitta ett system för att lätt kunna hantera vår 
hemsida och har testat flera olika med olika resultat. Den vi har nu som heter 
CMSMadeSimple verkade riktigt bra men visade sig inte passa så bra som vi först 
trodde. För närvarande har en ny hemsida som jag skrivit det bakomliggande systemet 
för att hantera sidan så denna gång blir det rätt (själv är bäste dräng eller nått 
liknande). Sidan kommer få ett nytt utseende som förhoppningsvis blir snyggare än det 
vi har idag. Tyvärr är det fortfarande jag som gjort designen så hoppas inte på för 
mycket. Så nu jobbas det med att konvertera de gamla sidorna till den nya. Du kan vara 
med och hjälpa till!  
Kan du eller känner någon som kan göra en riktigt snygg mall till vår hemsida så vore 
det verkligen toppen skicka ett mail till fredrik@jeepclubsweden.se ifall du kan hjälpa här.  
 
Daimler Chrysler och Jeep Club Sweden. 
Samarbete med Daimler Chrysler (DC)i Sverige är en annan långbänk. Tittar vi i Danmark och andra nordiska länder så är DC med 
och stödjer klubbarna men här i Sverige har det varit kalla handen enda sen starten av JCS. Vi har fått de mest konstiga 
anledningarna till detta som tex att det finns för många Jeepklubbar i Sverige och som exempel uppgavs Willys Jeepklubb (som för 
övrigt inte är en ren jeepklubb utan tar även in Ford) med förslag om sammanslagning. Så här har vi haft det ganska jobbigt tyvärr. 
Samma sak gäller länk till vår hemsida från www.jeep.se först hade vi en kontakt på DC som gjorde hemsidan som var mycket 
positiv och vi hade länk och information. Tyvärr slutade denna tjej och en ny har börjat och våra länkar har försvunnit. Här behöver  
vi lägga ner mer krut under 2006 och försöka igen att få till ett samarbete, det borde verkligen ligga i DC intresse tycker man.  
 
Sponsorer. 
Jagandet av sponsorer har tyvärr stannat upp lite och har mycket att göra med att det är mycket annat som behövs tas om hand av 
oss i styrelsen. Här kan du hjälpa till och komma med uppslag till framtida sponsorer, ringa runt eller besöka presumtiva sponsorer. 
Hör av dig till oss på mail info@jeepclubsweden.se om du har något förslag eller om du vill hjälpa till att kontakta presumtiva 
sponsorer. 
 
Hjälp till i klubben. 
Vi behöver fler engagerade medlemmar, har du någon ide eller vill hjälpa till så tveka inte att höra av dig! Du når oss på 
info@jeepclubsweden.se. Du väljer själv hur mycket eller hur lite tid du vill lägga ner. Men desto fler som  
jobbar för föreningen desto bättre blir det!  
 
Galleriet 
Galleriet växer så det knakar just nu är det uppe i 10300 bilder med en sammanlagd storlek på 14 GB, inte illa. Våra användare har 
skrivit totalt 27436 inlägg på forumet, kul!  
 
Under 2006 ska vi försöka att vara representerade på fler "vanliga" träffar  
och är du intresserad av att medverka hör av dig till info@jeepclubsweden.se  
 
Se även vår platsannons i tidningen!  
 
Tack för ordet och ett Gott Nytt Jeepår önskar Fredrik Steen. 
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Finn fem fel 
 

                                                                                                                                      

4 

Artikel Modell Pris 
Klistermärke Rund logotype  20 kr 

Tygmärke Rund logotype  20 kr 

Keps Svart eller beige Klassisk modell 125 kr 

Keps Svart  Trucker 125 kr 

Keps Svart eller grå Lågprofil 125 kr 

T-shirt, vit, med JCS-logo S, M, L, XL, XXL 120 kr 

Bildekal sk ”stripes”. För in- eller utvändig 
montering 

Vit text www.jeepclubsweden.se 
70 x 960 mm 

120 kr 

Bildekal sk ”stripes”. För utvändig montering Vit text www.jeepclubsweden.se 
35 x 400 mm 

75 kr 

 
Maila din beställning till info@jeepclubsweden.se  

och betala samtidigt in på postgirokonto 24 59 39 - 4  

 

Finn fem fel 
På bilden till höger är det fem olika detaljer som skiljer sig från den vänstra bilden.  

Leta rätt på vilka det är och maila svaret till info@jeepclubsweden.se 
Bland de rätta svaren lottar vi ut en t-shirt 



 

                               Jeep projektet 
 

                                                                                 Text och foto, Mikael Korhonen 

Här kommer ett bildreportage som skickats in av Mikael Korhonen som visar hans ombyggnation av en 
XJ disel. Hoppas detta inspirerar andra medlemmar att skicka in artiklar till JCSM.  

Jag började med att bygga en winchbumper 
med bra frigångsvinklar. Det var lite stök med 
att få bilen genom besiktningen eftersom det 
blev nya regler kring yttre utformning på lastbil 
2005-01-01. Fronten byggde jag i 4mm stålplåt 
med lite rörkonstruktioner som förstärkningar. 

På bumpern monterades en Warn Tabour 4 
tons winch som styrs inifrån kupén eller med 
fjärrkontrollen. 

Winchen kräver en strömförsörjare och valet 
föll på ett Maxxima batteri. 

Mitt upp i byggandet behövde dottern en smidi-
gare vagn, det var inte svårt att välja märke=) 

En höjningssats 3" av märket skyjacker har lan-
dat. Bultarna till bladfjäderpaketen bak satt så in 
i bomben. Det ingick bärarmar för bättre frigång 
i fjädringssatsen. 

Krängningshämmaren fram verkar vara lite i 
kortaste laget så jag beställde en från JKS, har 
dock ej kommit än.  

Dom nya däcken är hemma. Det blev Cooper 
STT 31-10,5-15 med fälgar som ska tåla lite 
mer påfrestningar/tryck än vanliga 4x4 fälgar. 

Nu håller skydd på att tillverkas. Här skydd för 
axlarna. Monterade lockers från richmond, 
dock bara fram än så länge men det fungerade 
kanon efter första provturen i Ekeby 29/10-05. 

Avgassystemet byggdes om. Det blev 2,5" rör 
från turbon hela vägen. Notera att det slutar i 
en 60 gradersböj neråt strax innan bakaxeln för 
maximal frigång. 

 

Platsannons 
Vi behöver bli flera personer inom redaktionen på Jeep Club Sweden Magazine som hjälper till att sam-
manställa en tidning 4 gånger om året. Vad vi behöver hjälp med är framför allt medlemmar som kan 
skriva artiklar, notiser eller varför inte en krönika. Inget sättnings eller layoutarbete behöver göras, bara 
skrivande, tyckande och komma med uppslag om hur tidningen skall se ut. Var du bor i landet spelar  
ingen roll i dessa e-mail och internet tider. 
 

Tror du att detta skulle passa för dej, skicka ett mail till info@jeepclubsweden.se  
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Själv är   
bäste  
dräng 



 

Beachkörning i Danmark 
 
                                                                

                                                                                                  Text och foto, Jonas ’Hoss’ Larson 
Hade jobbat ganska intensivt en period och såg riktigt fram mot ungarnas höstlov i skolan. Vi hade bokat ett poolhus mellan Blok-
hus och Lökken i Danmark där vi skulle spendera 4 höstdagar plaskandes i inomhuspoolen. Där fanns även bubbelpool och bastu 
och till och med en ’kärringgrill’ för frun så allt verkade perfekt. Färjebiljetterna till Fredrikshamn var redan bokade och klara, så det 
var bara att lasta bilen, en WV Sharan , med alla danska tombackar som skulle bytas och en övrig packning i storlek som vid en 
flerårig jordenrunt resa. Ni som har fru/flickvän och några ungar vet vad jag menar med stor packning. Egentligen är det ett helt an-
nat ämne, men jag blir lika fascinerad av fruns packning varje gång vi skall åka någonstans och kanske bara stanna borta EN natt. 
Packningen är fullständigt ENORM. Väl vid hemkomsten har max 10% av kläderna eller alla skorna blivit använda. Känns det igen 
kanske ? Okey, det är ingen ide att ta den debatten med tanten 1,5 timme innan färjan går utan bara glad i hågen ta fram skohornet 
och försöka stuva/pressa/packa in allt så gått det går. En WV Sharan med sju säten rymmer ju trots allt ganska rejält när dom två 
bakre stolarna är borta.  

Ca 4 km hemifrån, på väg mot färjan, börjar Sharanen rycka och 
hoppa. Motorvarningslampan lyser och det är väl inte alldeles 
enkelt att hålla igång motorn för att undvika motorstopp. Ett 
snabbt beslut tas att fort som bara attan vända hemåt igen för 
bilbyte och ändå hinna med färjan. Väl hemma på garageuppfar-
ten igen gjordes ett bilbyte på mindre än två minuter, dvs någon 
direkt finpackning var det inte tal om när det enorma lasset skulle 
stuvas in i XJ:n i stället. Att be frun minska på sin packning var 
väl inte läge att fråga om, utan det fick bli dom tomma danska 
ölbackarna som fick stå kvar hemma. Hade väl tidigare tänkt på 
det här med att ta XJ:n redan från början men hade ju insett att 
ekvationen med fruns packning + tomma ölbackar liksom inte rik-
tigt gick ihop med Jeepens ganska begränsade skuff. Trots att 
jag var rejält irriterad över Sharanens haveri var det med ett stort 
leende som färden nu gick mot färjan igen. Jag visste ju att man 
helt lagligt kunde köra på stranden i Danmark mellan Blokhus 
och Lökken.  

Vid strandpåfarterna finns det till och med vägskyltar. 

Det var inga större problem att hinna med färjan trots lite bilstrul, 
och ett antal timmar senare kördes XJ:n in framför det hyrda 
poolhuset i Kettrup. Ungarna slog nytt världsrekord att komma i 
poolen medan jag efter urpackning begav mej till en affär för att 
bunkra inför eftermiddagens bastu. På vägen till affären körde 
jag ner och spanade var utfarterna till stranden var. Blev helt noj-
jig av lycka då det fanns nerfarter lite överallt. Dom asfalterade 
vägarna gick i princip rakt ut på stranden och det fanns till och 
med vägskyltar vid stranden som visade avståndet till dom när-
maste byarna. Danska riksväg 55 har till och med stranden som 
alternativväg till den ’vanliga’ kustvägen. Nåväl, en affär hittades 
till slut och bunkringen kunde utföras. Dagen därpå blev det di-
rekt en tur ner till stranden för att köra till Lökken.  

Tippex on the beach. Just det ja, man skulle vara minst 20 
meter från havet... 

Det skall sägas direkt att det är inte någon avancerad eller 
spektakulär offroadkörning på något sätt men däremot en 
enormt härlig känsla att glida fram någon mil utefter den ibland 
flera hundra meter breda stranden. På sina ställen rinner det ut 
bäckar från land, över stranden och ner i havet. Dom flesta är 
väldigt grunda att vada över men på sina ställen har dom grävt 
ner sej rejält i sanden. Det ändrar sej i princip från dag till dag 
också så beroende på hur våghalsig man är kanske man väljer 
ställen att vada på. Det verkade som det var lättare att komma 
över ju närmare havet man var. Okey, Tobias och Jonte hade 
väl tyckt att dessa vattenpassager var rena söndagsskolan i 
jämförelse med deras bedrifter på Island tidigare under somma-
ren. Nu är det ju i och för sej ett litet problem att komma för nära 
havet. Upptäckte dag två på en skylt att en av dom få regler 
som finns är att man inte får köra närmare än 20 meter från ha-
vet och här hade ju en annan varit ute och fått saltvatten på bi-
len…. En annan sak att hålla i huvudet är att vit ljus sand är lik-
som torr och väldigt mjuk. Ibland till och med för mjuk så man 
bara sjunker igenom. Mörk sand är blöt och på sina ställen hård 
som asfalt att köra på. Upptäckte även att man blir sandblind 
ganska snabbt. Precis som när man åker skidor ser man inte 
ojämnheter utan det blir en del oförberedda hopp och gupp som 
körs över. Långa sträckor ligger man i runt 70 Km i timmen för 
att sedan komma in i ett lösare parti där man får planera sin 
körning lite grann. Man märker snabbt om man närmar sej en 
av/påfart till stranden då antalet bilar ökar. Många kör ut med 
vanliga personbilar, men dom höll sej på den mörka sanden 
inom 100 meter från på/avfarten. Mellan Blokhus och Kettrup 
var det faktiskt en Chrysler Voyager som hängde på bakom. 
Tänkte i mitt stilla sinne att här kan det nog bli aktuellt att agera 
bärgare, men icke.  
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Vid det första vadstället (som var en löjligt liten bäck) vände Vo-
yagern direkt och körde tillbaka. I princip kan man köra från Röd-
hus ända till Lökken, en sträcka på ca 2,5 mil. Så mycket längre 
norr ut kommer man inte då det inte finns någon strand över hu-
vudtaget vid Lönstrup utan bara branta stup med havet nedanför. 
Det finns påfarter till stranden norr om Lönstrup, men här behövs 
tillstånd att köra vidare upp mot Hirtshals. Vidare norröver runt 
Skagern är det totalförbud att köra då det är klassat som naturre-
servat eller något liknande miljöfjolligt. Att köra i sanddynorna 
ovanför stranden är inte tillåtet och är i det närmaste omöjligt. 
Det är rejält kuperat med superlös sand. Man har oftast redan 
kört fast och grävt ner framhjulen innan ens bakhjulen har lämnat 
stranden. Kan tänka mej att bara för jag skriver detta nu kommer 
väl David eller Johnny att bevisa motsatsen om dom får tillfälle. 
En tanke gick väl även till Chili som nog hade gillat att köra runt 
här utan att behöva stanna varje 100 meter och polera fälgarna.  

Förbi fyren Rubjeg Knude och Lönstrup är det i princip 
omöjligt att åka vidare norröver. Det finns liksom ingen 
strand att köra på. Lönstrups vågbrytare, som syns överst i 
bilden, kräver nog en 3 metershöjning på Jeepen för att  
kunna forceras.  

Gör man som vi och åker vid lågsäsong kan man hyra ett ganska 
stort poolhus för en bråkdel av högsäsongspriset. Det är perfekt 
att kombinera strandkörning med poolbad för familjen där även 
en del ’kulturella’ inslag som besök vid den insandade  Rubjerg 
Knude fyr och Mårup Kyrka som båda inom ett antal år kommer 
att försvinna ner i havet. Man skulle ju även kunna dra ihop ett 
gäng JCS:are och åka på en sandkörningstur under några dagar. 
Det blir inte många hundralappar per person för hushyra, i alla 
fall inte under lågsäsong, sen tillkommer ju förstås färjebiljetten. 
Kan även meddela att det visade sej senare vara en spridare 
som lagt av på Sharanen. Var väl en himla tur att den vissnade 
precis efter avfärd så vi hann byta bil och få uppleva beachkör-
ningen.  

Bra att veta 
 
- Ett bra ställe att via internet boka fritidshus och poolhus i 
Danmark är på www.novasol.dk .Vi bodde i hus A11505 (12 
bäddar med inomhuspool, bastu, jacuzzi och solarium) som 
under november kostade 2250 DKr + el ( 1 DKr = ca 1.25 
SKr ) för en vecka. Man kan även boka hela paket med Stena 
Line www.stenaline.se men utbudet är inte lika bra som    
Novasol. 
 

-Lågsäsong för att hyra fritidshus i Danmark är mellan slutet 
av oktober till april med undantag för jul, nyår, påsk och vis-
sa långhelger. Vårat sportlov och höstlov i Sverige är dock 
lågsäsong (ännu). 
 

- Färja Gbg – Fredrikshamn eller Varberg - Grenå med Stena 
Line, www.stenaline.se , kostar runt 1500 SKr t/r för bil med 
upp till 5 passagerare. Ibland finns det billigare specialerbju-
danden, men räkna inte med det vid långhelger och skollov. 
Kommer man från södra Skåne kan man ju även åka        
Öresundsbron och vidare över storabältbron. 
 

- Alla motorvägar i Danmark har 110 Km som högsta        
hastighet. Landsvägar har 80 Km och i tätbebyggda områ-
den ( skylt med hus på ) gäller 50 km. Det är dyrt att köra för 
fort i Danmark om länsman skulle vara framme. Räkna med 
100 DKr per KM över hastighetsgränsen. Böterna måste be-
talas vid vägkanten om man inte kör en Dansk registrerad 
bil. 
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Vem sa att en strand alltid är platt… Stranden kan vara slät 
och fin, men efter en vecka med hård blåst och hög sjö  
gräver vattnet ur strandlinjen på sina ställen. 

- Halvljus är obligatoriskt på dagtid samma som i Sverige. 
 

- Promillegräns 0,5. 
 

- Dubbdäck får användas mellan 1/10 – 30/4. 
 

- Larmtelefon är samma som Sverige, dvs 112. 
 

- Handsfree är det lag på om man vill prata i mobiltelefon 
samtidigt som man kör.  

Lökken 



 

Byte av injektorer på Jeep Cherokee 4.0L  
 
 

                                                                                                           Text och foto, Göran ’BaronScorpion’ Rönnbäck 

8 

”Check Engine” 
Det hela började en dag i början av augusti i fjol, ”Check Engine” 
lampan lyste. Åkte till Jeep-verkstan då jag saknar ”DBR Scan 
Tool”. Diagnossystemet visade felkod ”P0201” dvs. problem med 
styrningen av injektorn till cylinder 1. Diskuterade med 
verkmästaren om felorsaken. Felkoden är allmänt och kan bero 
på flera orsaker. Vi kom fram till att börja med att rengöra 
injektorerna. En flaska fuel cleaner ”Red Line SI-1” hälldes i 
tanken. Körde därefter någon mil. På tomgången lät motorn som 
om den vore ny. Körde ytterligare några mil och motorn gick 

mycket jämnare. 
Varför byta injektorer ?  
Hur lång är livslängden på en elektromekaniska komponent av 
detta slag. Sökte på Internet utan framgång. Jeepen hade gått 
drygt 118000 km vid bytet. Hur många arbetscykler (öppnat och 
stängt) har injektorerna gjort?  Kanske 80 .. 100 miljoner cykler ! 
     Antog följande: Medelhastighet: 50 km/h. 

     Medelvarv på motorn: 1500 rpm. 
     118000 km/50 km/h => 2360 h dvs. i 2360 timmar  
     har motorn varit i gång eller 141600 minuter. 
     Vid 1500 rpm gör injektorerna 750 cykler per minut. 
     Summering: 141600 minuter x 750 cykler per minut=>  
                          106200000 cykler. 
 
Var inne ett tag på att låta en firma tvätta injektorerna, tyckte att 
det var meningslöst då injektorerna  troligtvis är mekaniskt slitna 
och kanske läcker de bensin i insugningsröret.  
 
Köp av injektorer 
Sökte på nätet och via en hemsida hittades butiken http://
www.fiveomotorsport.com som säljer kompatibla injektorer.  
Köpt sex nya injektorer, pris: 2626 kr 
        202.50 $ injektorer + 40 $ Frakt   
        Tull 3.5% + Moms 25% + Expeditionsavg. =  641 Kr  
 
Data injektorer 
Orginal:                          Kompatibla: 
Art. nr 53030778            Art. nr. FOTE-D9B 
Tillv. Siemens                Tillv. Bosch/Ford 
Spole: 11.7 Ohm            Spole: 14.3 Ohm 
Flöde: 23.2 lb/h              Flöde: 22.5 lb/h 
Skillnaden i ”flöde” visar sig kanske i sommarens  
husvagnskörning. Eller så kompenseras detta av 
insprutningssystemet. 
 
Erfarenheter 
Jämnare tomgång. Tidigare var tomgången något instabil när 
motorn var ordentligt uppvärmd. Tomgångsvarvtalet kunde öka  

till 1200..1400 rpm. Mätte bensinförbrukningen på en resa på 20 
mil, genomsnittförbrukningen var 1.22 l/mil. Körde med 
fyrhjulsdriften inkopplad (4-Full Time). Bildatorn visade 1.28 l/mil, 
tidigare visade den kanske 15..20% för mycket. De närmsta 
månaderna är bara korta körningar inplanerade. I vår kommer en 
längre körning och då skall jag göra om mätningarna. 
 
Demontering 
Injektorerna böts under julhelgen och det tog knapp 2 timmar. 
Bilen hade stått över natten. Kontrollerade om det var tryck i  
bränslesystemet genom att försiktigt trycka på ventilen 
injektorröret, se bild nästa sida och det kom endast några droppar 
bensin.  
Vid bytet av injektorer får man räkna med att det droppar och 
rinner bensin från injektorröret. 
 

1. Börja med att koppla loss anslutning till batteriet. 
2. Lossa anslutningen till luftrenaren från spjällhuset. Koppla 

bort slangen som går från luftrenaren till ventilkåpan. 
3. Lossa kontakterna till injektorerna. På kontakterna sitter en 

låsning som trycker in samtidigt kontakten dras loss.   Märk 
respektive kontakt till vilken cylinder som den hör till. 

4. Koppla loss wires som är kopplade till spjällaxeln 
(spjällhuset). Montera loss stället för dessa wires. 

5. Lossa på slangen som är kopplade mellan insugningsröret 
ventilkåpan. Torka rent kring injektorerna 

6. Plocka bort clipsen som låser injektorn till injektorröret. 
Tänk på att clipsen har en förmåga att sprätta iväg vid 
demonteringen. 

7. Lossa på bultarna som injektorröret är monterad med. 
8. Lirka försiktigt loss injektorröret med injektorerna tills alla 

Injektorer, nya med rosa kropp och gamla med grå kropp. 

Pos. Beskrivning 
1 Slang lossad från luftrenaren 
2 Slang från insugningsröret till ventilkåpan 
3 Wires kopplade till spjäll axeln 
4 Ställ för wires 
5 Ventil att kontrollera trycket i injektorröret 
6 Injektorrör 
7 Injektor 1 med kontakt 



             Montering 
1. Rengör för injektorerna sätena i insugningsröret och i injektorröret. Kontrollera också att det inte finns beläggningar etc. i 

injektorröret. 
2. Inolja försiktigt o-ringarna på injektorerna. Detta underlättar monteringen. 
3. Montera injektorerna i insugningsröret 
4. Montera injektorröret på injektorerna. Kontrollera att röret sitter rätt och att injektorerna sitter fast ordentligt i bägge ändar. 
5. Säkra injektorna till injektorröret med clipsen.  
6. Montera bultarna som håller injektorröret och dra åt bultarna (11 Nm). 
7. Anslut rätt kontakten till respective injector och se till att den sitter fast. 
8. Torka upp ev. bensin som runnit ut. 
9. Montera slangen som är kopplade mellan insugningsröret ventilkåpan. 
10. Montera stället för wires och koppla wires till spjällaxeln (spjällhuset). Justera wire som går till automatlådan. 
11. Anslut kabeln till batteriet. 
12. Kontrollera att systemet är tätt genom att slå på tändningen, starta ej motorn. Lufta injektorröret, tryck försiktigt på ventilen 

som sitter på injektorröret, ett pysande ljud hörs. Tryck tills bensin kommer. 
13. Montera luftrenarens anslutning till spjällhuset. Koppla slangen som går från luftrenaren till ventilkåpan. 
14. Om inget läckage av bensin syns, kan bilen starts. Jag rullade ut bilen på garageplan för säkerhetsskull och startade 

motorn ute. Lät motorn gå på tomgång tills den blev varm. Kontrollerade under tiden att det inte fanns några bensinrester 
som brann eller kunde antändas. Körde en sväng kontrollerade igen om att bränsle systemet var OK. 

Demonterat injektorrör och injektorer. Klart. 
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Vinterträff på Brändåsen, Kumla, 27-29 januari 
 

Den 27-29 januari är det stor vinterträff på Brändåsen i Kumla. Vinterträffen har 
blivit lite av en tradition sen Tommy och Malin började med den för några år sedan. 
Träffen lockar alltid många offroadfantaster med olika typer av 4x4-fordon, från 
originalbilar till de mest extrema ombyggda fordonen. Dagarna ägnas åt körning på 
området som sen senaste träffen byggts ut med några nya slingor. Det är ett 
publikvänligt och varierat offroadområde med skogsslingor, surhål (förhoppningsvis 
isbelagda), jordhögar och teknikbana. Där finns också ett fält med nya 
teknikhinder, bla en stockbro som är klart spektakulär! På kvällen dukas det upp till 
en gemensam fest. Möjlighet till övernattning finns. 
Föranmälan för övernattning, mat och övriga frågor: Tommy 070 - 99 99 510 



 

Jeepa med småbarn 
 

                                                                                                                                   
                                Text  och foto, Daniel ’Vallan’ Jonsson                                                                                                               

I min familj är vi två som har ”åka Jeepen skogen” som stor hob-
by. Jag får höra kommentarer kring detta. Många har åsikter, 
både positiva och negativa, och sedan kommer den tredje grup-
pen; de som faktiskt vill veta hur det fungerar och ha lite tips. Här 
är lite av mina erfarenheter att Jeepa med småbarn. 
 
Ella min 2åring och jag har haft följande konversation varje dag 
senaste halvåret. Ordvalen varierar men andemeningen är alltid 
densamma. 
- Åka Jeepen i skogen? frågar Ella förväntansfullt.  
- Nej inte i dag, svarar tråkpappan. 
- Jeepen trasig? kommer blixtsnabbt från Ella med en sorgsen 
ton. 
- Nej, det är sent och sängdags strax, svarar jag bestämt.  
- Jeepen trasig, inte åka skogen! kommer bestämt från Ella. 
- Okej då, men Jeepen är bara lite trasig, säger jag. 
- Pappa laga Jeepen, uppmanar Ella. 
- Självklart, men inte just nu. 
Men vissa perioder har vi följande konversation. 
- Åka Jeepen i skogen, frågar Ella lika förväntansfullt som vanligt. 
- På lördag ska vi åka till Rimbo och åka i skogen, svarar jag. 
- Lördag åka Jeepen i skogen. Jeepen lagad, svarar Ella lycklig.  
- Ella och Pappa ska åka i branta backar då också, spär jag på 
förväntningarna. 
- Äta godis? Dricka Cola? frågar Ella uppfodrande. 
- Självklart, å äta vindruvor och grillad korv, svarar jag. 
- Åka Jeepen skogen, lördag! avslutar Ella och fortsätter med sin 
lek. 
Ella har varit med och åkt offroad sedan hon var knappa året och 
det har fungerat suveränt, nu är det ett drygt års offroadåkande 
med barn. Första gångerna körde vi snällt och frugan var med 
och fick glida i de snälla kullarna. Men så växte sig frugans mage 

(med lillebror i) för stor för att hon skulle sitta bekvämt i skumpan-
de bilen några längre stunder, och då fick Ellas farfar åka med i 
stället. Så vid 1½års ålder åkte jag och Ella iväg själva för att Jee-
pa. Det var roligaste Jeepingen dittills. Vilket team vi var. Små-
pratande åkte vi i branta backar och i bergen tjoandes om och om 
igen. Sedan några slingor i skogen och så hade vi spenderat från 
8 på morgonen till 18 på kvällen i Jeepen. Och vem som somna-
de först den kvällen får ni gissa.   
Vad gör vi för att ha kul i skogen förutom att åka runt med Jeepen 
ätandes vindruvor, godis och chips? Frågan är inte så svår att be-
svara. Vi kommer överens om viket spår vi ska åka uppför   

backen, om vi ska åka över eller runt den stora stenen. Vi hinner 
även säga en hel del saker i radion. Prata om nya bamsepusslet 
som är så klurigt, sjunga Kråksången och prata om dagiskompi-
sarna. Däremellan är det lite rastpauser med smörgås eller grill-
korv. Vi pratar ofta tillbehör och verktyg. Ofta frågar hon vart 
Chevorna är. Chevaåkarna är snällast av alla offraoders enligt 
Ella, för de är så snabba och hjälpsamma att dra loss en fastkörd 
Jeep. Dessutom brukar de säga så roliga kommentarer om pap-
pa och Jeepen, då blir alla jätteglada. Några saker vi brukar se 
till när vi ger oss ut i terrängen med barnen. Vi åker aldrig själva, 
utan håller oss nära våra offroadkompisar, gärna flera bilar. Jag 
vill alltid ha möjlighet att lämna över barnet tillfälligt till någon me-
dan man exempelvis vinschar, eller annan risk/tippfylld manöver. 
Alltid ha flera extra ombyteskläder i skuffen (+kudde och filt). Ex-
tra mat/tilltugg att ta fram om man blir stående längre än tänkt. 
Det är inte endast ens egen Jeep som går sönder och man läm-
nar inte gärna någon vän i leran med trasig bil.  
Jag och Ella hade följande incident vid ett tillfälle. Lilla dottern 
blev plötsligt magsjuk med hög feber. Medan hon kräktes samt 
avverkade ombytesplaggen i rasande fart försökte jag hitta en 
smidig väg ut ur svarta slingan i skogen, vilket tog lite tid. Jag var 
rädd att Ella inte skulle vilja Jeepa mer, hon var ledsen medan 
jag körde ut ur skogen och även resten av hemresan. Väl hem-
ma ville hon bara vara hos sin mamma och kräkas vidare. Hon 
frågade efter en stund sin mamma om Jeepen var förstörd nu när 
det kommit kräks i den. Pappa hade ju åkt ut ur skogen när mag-
sjukan kommit. När vi (Ella och Vallan) dagen efter hjälpts åt att 
tvätta klädseln i Ellas bilstol, var allt bra igen och oron borta. När 
vi väntade på att allt skulle torka frågade hon när vi skulle åka 
nästa gång, trots att hon fortfarande hade hög feber. 
 
Vad säger myndigheternas representant BVC?  
När Ella var väldigt liten och jag en osäker överbeskyddande ny-
bliven pappa, frågade jag på BVC hur gamla barnen skulle vara 
för att klara av att sitta i bilen en heldag. Fick svar, är det längre 
än 50 mil så bör man fundera på att ta flyget tills de kan sitta själ-
va. Och sedan frågade sköterskan nyfiket vart vi skulle åka. Jag 
svarade då ”Suveränt, vi ska bara några mil och Jeepa lite i sko-
gen, grilla korv och så”, jag pekade norrut och sade sedan ”vi ska 
ditåt”. BVC svarade att inga ytterligare vaccineringar behövs om 
vi bara skulle åka ditåt några få mil och pekade även hon åt norr.
I sommar när lillebror blivit stor nog att sitta själv och slippa baby-
skyddet, kommer hela familjen att åka tillsammans igen. Då kom-
mer det att bli ännu roligare. Förhoppningsvis är det fler som tar 
med hela familjen. Offroad är en bra familjeaktivitet som jag re-
kommenderar alla familjer med en Jeep på uppfarten. Vilket jag 
tror att alla familjer som Jeepar med barnen stämmer in i.  
 
Ses i skogen  
Pappa Vallan assisterad av Co-driver Ella 2 år 

Ella har fyllt två och åker framåtvänd (fast bara i skogen) 

Ella och farfar. 
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                     Etanol E85 
 

                                                                                                 Text och foto, Jonas ’Hoss’ Larson 

Det är ju fler och fler som har eller tänker prova att blanda etanol 
E85 i tanken på sin Jeep, så jag tänkte här försöka reda ut be-
greppen något vad gäller detta. Jag vill påpeka redan nu att jag 
inte på något sett genom denna artikeln vill propagera för eller 
emot etanolanvändning utan på ett så neutralt sätt som möjligt 
beskriva både för och nackdelar även om jag själv är lite skep-
tiskt till att hälla i detta bränsle i min 4.0:a. 
En villfarelse som många har (men naturligtvis ingen inom 
JCS…) är att man på en etanolpump kan ställa in vilken etanolin-
blandning man vill ha i bensinen. Glöm detta. En E85 etanol-
pump levererar enbart ren etanol. Okey, E85 står för att det är 
85% etanol och sedan 15% tillsatsämnen som kräkmedel och 
andra bränsleprodukter för att få bättre förbränning och start-
egenskaper. I bränsleprodukterna ingår det även bensin. Vad 
man får göra är att själv ta sej besväret att räkna ut hur många 
liter man får plats med i tanken då den förmodligen inte är helt 
tom och snustorr vid tankningen. Har man exempelvis 20 liter 
bensin kvar på en 75 literstank och vill köra med 40% etanolin-
blandning tänker nog många att man börjar med att tanka 25 liter 
bensin och sedan 30 liter etanol. Här är första tankefelet. Dagens 
bensin innehåller redan ca 10 % etanol så den korrekta siffran 
blir då i stället att av dom 20 liter bensin som fanns kvar i tanken 
är 2 liter redan etanol. Fyller man med 25 liter bensin blir det 2,5 
liter etanol till. Med ytterligare 30 liter etanol har man totalt 34,5 
liter etanol och 40,5 liter ren bensin dvs en etanolinblandning på 
46%. Nu misstänker jag att dom flesta helt enkelt struntar i att det 
redan finns etanol iblandat i bensinen för att göra kalkyleringen 
lättare plus att det ju faktiskt innehåller en viss del bensin i etano-
len också. 
Daimler-Chrysler, ägaren av Jeep, godkänner enbart 10% eta-
nolinblandning i Jeeps motorer (dvs den etanolinblandning som 
redan finns i bensin) och det finns inga av Jeep godkända kon-
verteringssatser för att bygga om sin motor för etanoldrift. Jeep 
har heller inte i skrivande stund några planer på att bygga några 
etanolmotorer för sitt produktprogram. Vad är det då som behö-
ver konverteras ? Jo, etanol innehåller redan ca 30% syre så i 
praktiken så är det luft/bränsle blandningen som måste ändras. 
Att minska på lufttillförseln är lite komplicerat så det vanligaste är 
att man byter bränsletrycksregulator för att få högre bränsletryck. 
Om detta inte görs och man kör med hög etanolinblandning blir 
inte förbränningsvärdet riktigt (Lambdavärdet på 1,000). Korrekt  
konverterat skall bilen dra ca 30% mera bränsle per mil. Detta 
resonemang bygger dock på att man kör med hög inblandning 
eller enbart E85 i tanken. Med en blandning av E85 och bensin 
är det inte alltid nödvändigt med en konvertering men man skall 
se upp med lambdavärdet. Kör man omkring med en etanolin-
blandning i bensinen och har fel lambdavärde har man  

fel förbränning någonting som kan skada/blockera katalysatorn. 
Skall man göra detta helt rätt skall man alltså börja med att testa 
lambdavärdet. Det skall ligga på 1,000 med en avvikelse på max 
0,03. Kör sedan med en etanolinblandning på 10-15% och kolla 
lambdavärdet igen. Är det oförändrat går man upp i etanolin-
blandning och stannar ca 10% under den blandningen som ger 
förändrade lambdavärden. För dom flesta ligger detta någonstans 
runt 35-40% etanolinblandning MEN det är väldigt individuellt 
mellan olika motorer. Bara för att kompisens 4,0:a klarar 40% eta-
nolinblandning innebär det inte att just din 4,0:a kan köras med 
samma inblandning. 
Vinningen med etanol är ju helt ekonomisk. Med ett E85 pris på 
runt 7,50 Kr litern kan det ju tyckas vara lockande. Lägger man då 
till att bilen oftast drar ca 30 % mera bränsle blir det ju likställt 
med ett bensinpris runt 9,75 Kr litern. Jag tror att många av er 
som läst så här långt i artikeln och har provat med etanolinbland-
ning har en avvikande åsikt om det ekonomiska. Ni kanske rent 
av inte upplevt att era Jeepar drar mera med en etanolinbland-
ning i tanken och tycker att ni gjort en stor bränslebesparing. Det 
är bara att säga grattis till er. Tänk bara på att har ni inte kollat 
lambdavärdet så är det nog ett tips att bara ha bensin i tanken när 
ni besiktigar. Att kallstarter vintertid är ett problem med hög eta-
nolinblandning är allmänt känt och ett faktum, så när vintern när-
mar sej och kylan smäller till kan man vackert bli stående där med 
en stendöd bil som vägrar att starta. Många som har möjlighet 
använder därför motorvärmare för att avhjälpa detta problem. 
Skulle dock själv köra enbart med bensin vintertid för att slippa 
utsätta mej för denna upplevelse. Det är även ett faktum att eta-
nolen med sitt högre oktantal är lite aggressivare jämfört med 
bensin även om det inte på något sett 
skall jämföras med metanol (som är su-
peraggressivt) vilket det oftast felaktigt 
görs. Problemen med denna aggressivitet 
märks först efter längre användning. Det 
kan vara plastdetaljer i bränslepumpen, 
packningar och slangar i bränslesystemet 
och övrigt som bränslet kommer i kontakt 
med som kan slitas fortare. Vissa hävdar 
med bestämdhet att det kan bli som att 
’pissa i brallan’. Dvs ’det värmer i början, 
sedan blir det kallt’. Om man sen väljer att 
köra på etanolinblandning av miljöskäl, är 
väl miljövinsterna i det närmaste obefintli-
ga. Etanolen kommer oftast som en pro-
dukt från dom Brasilianska regnskogarna 
då det mej veterligen inte finns någon in-
hemsk produktion i Sverige. 

 

Vinnaren i förra numrets bildtävling 
                                                        Text, Jonas ’Hoss’ Larson. Foto, Håkan ’Perris’ Johnsson  
Vinnaren i förra numrets ’fin fem fel’ tävling är Håkan ’Perris’ Johnsson från Ingarö. Perris var en av 
flera som skickat in rätt lösning, men lotten avgjorde till Perris fördel. Dom rätta svaren var: 1. Boll på 
antenn på Cherokeen 2. Extraljus på takbåge på Cherokeen 3. Höger framblinkers på Willy'sen 4. 
Dekal på sidan av flaket på lastbilen 5. Dekal på bakskärm på GC:n. Håkan som bor på Ingarö utan-
för Stockholm, har hunnit bli 50 år och jobbar som inköpschef på Handelshögsskolan i Stockholm. 
Han skaffade sej sin GC –97:a i höstas i samband med flytten till Ingarö. ’Vi har lite backar här och 
man ville ju ha något som man kunde komma fram med vintertid’ säger han. Perris mekar allt själv 
som så många andra ’och man är väl lite sugen på att prova GC:n offroad’ tillägger han, men just nu 

är det utbyggnad av huset som gäller. Namnet Perris kommer från småskolan då hans fulla namn igentigen är Per-Håkan. ’Då det 
fanns två stycken Per-Håkan i klassen fick jag heta Perris’. En vikarie skrev även Perris som förnamn på ett betyg från småskolan 
berättar Håkan. ’Hon trodde tydligen på fullaste allvar att jag hette Perris i förnamn, även om hon hur lätt som helst kunde kollat upp 
det. Perris har liksom hängt med sedan dess’. ’I samband med att jag köpte Jeepen letade jag runt på internet och hittade Jeep Club 
Sweden då jag ville ha lite mera info om Jeep och även tillhöra en märkesklubb’. Vi inom redaktionen för JCSM säger grattis till 
vinsten, en t-shirt, som nu är på väg med posten. 11 
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Träffkalender 

 
Läs mer om 
medlemsförmånerna och 
vad de olika företagen 
erbjuder på vår hemsida 
www.jeepclubsweden.se 

 
 

OBS! 
Innan du åker på någon träff kontrollera alltid så att 

träffen inte ställts in eller flyttats till annat datum. 

Januari 
Datum Aktivitet Ort Information 

27-29 Vinterträff med 
Offroadkörning Brändåsen, Kumla www.offroad-trailer.com 

eller 070-9999510 

Mars 

Datum Aktivitet Ort Information 

4 Terräng Touring Sandlycke, Strängnäs Sweden Offroad 

12 Terräng Touring Vånga, Kristianstad Sweden Offroad 

25 Terräng Touring Brändåsen, Kumla Sweden Offroad 

April 
Datum Aktivitet Ort Information 

1 Terräng Touring Björnås, Falkenberg Sweden Offroad 

8 Terräng Touring Boasjö, Karlskrona Sweden Offroad 

15 Terräng Touring Ökna, Vetlanda Sweden Offroad 

29 Terräng Touring Sandlycke, Strängnäs Sweden Offroad 

 JCS sponsorer 
Rindab AB 

Karby Däck och Fritid 
Mekonomen/Carmek 

Kungälv 
SKRC Event Tuvängen 

Jannes Bildelar i Hasslarp 
Autoteamet i Fosie AB 

V8-shopen 
Sjölands Bilservice AB 

GA/LINDBERG IMPORT AB 
Little Red 4WD Parts 
Bakaxelspecialisten 

Kvick MC 
Mekonomen Täby 

Carfix 
DCL 

Gaffab 
Pro IMP AB 

Speed Enginering 
Örebro Fjäderservice  

Vad är Terräng Touring, TT? 
På sin hemsida, www.swedenoffroad.com, skriver Peter Öjeskog, som är ansvarig 
för arrangerandet av TT följande: 
 
”Terräng Touring är utbildningsträffar i terrängkörning för ägare av fyrhjulsdrivna 
fordon av standardtyp. Terräng Touring välkomnar särskilt nyörjare och familjer. 
Upptäck vad du och din terrängbil kan klara i terrängen. Alla 4x4-ägare kan vara 
med. 
Ingen föranmälan, det är bara att komma. Avgiften är 300* kronor per fordon. 
Anmälan och betalning görs på plats mellan kl 9 och 10. Körningen och 
utbildningen börjar kl 10 och avslutas kl 16. En gemensam safari körs kl 14. 
 
Bilarna måste vara personbils– eller lastbilsregistrerade, skattade, försäkrade, 
besiktade och ha en totalvikt av max 3,5 ton. Godkänd brandsläckare och 
förbandslåda bör finnas i bilen. Terränghjulingar är inte tillåtna.” 
 
* Redaktionens kommentar: För dig som kör Jeep är avgiften 150 kronor 
 



 

Avslutningssliret…….. 
 

                                                                                             Text och foto, Jonas ’Hoss’ Larson 

Åkte för inte allt för länge sedan genom Säffle på dagtid och fick 
till min stora förvåning en annan bilist framför mej. Herregud var 
min första tanke, rena trafikstockningen. Satt där bakom ratten 
helt desperat och tänkte att det här måste ju Säffle kommun göra 
något åt. Man kanske skulle föreslå att dom gjorde ett studiebe-
sök i Stockholms kommun för att se hur smidigt dom har löst det 
där med sitt hypermoderna och ’billiga’ system för trängselavgift.  
Men hallå, finns det inget som helst samarbete mellan kommu-
nerna i detta avlånga land ? Det finns ju till och med 7-Eleven i 
Säffle som gladeligen skulle vilja utöka sin verksamhet med be-
taltjänster, så vad är problemet ? Kan man i Stockholm kan man 
väl även i Säffle ? Okey, vi som bor utanför 
Stockholmsområdet kanske garvar åt det hela 
(även om vi så vackert får vara med och betala 
på kalaset), men snart fastnar väl skratten i hal-
sen för ingen skall inbilla mej att trängselskatten 
och hela apparaten runt den monteras ner och 
skrotas efter försöksperioden slut oavsett hur 
det går i den framtida folkomröstningen. Det är 
bara en tidsfråga innan motsvarande system 
monteras upp i Göteborg och Malmö också. 
Dock tror jag det kommer att dröja innan Värm-
länningarna i Säffle blir utsatta. Det är i och för 
sej trevligt (även om jag personligen tycker det 
är ett spel för galleriet) att det skall genomföras 
en folkomröstning i Stockholm om trängselskat-
tens vara eller inte vara där kommuninvånarna 
själva får uttrycka sin åsikt i frågan. Konstigt att 
inte samma logik gäller för kommuninvånarna i 
Hasselfors, Svanskog eller Hofors när det gäller 
om dom vill ha vargar springandes runt knuten 
eller inte. Har heller inte hört någonting om folk-
omröstning bland Jeep eller SUV-ägare vad 
gäller straffskatt som ligger på planeringsbordet 
hos våra kära politiker. Om man nu resonerar 
som så att det är Stockholmarna som är utsatta för trängselav-
giftsprovet nu och som sådana även får friheten att själva utrycka 
sej i frågan via en folkomröstning, borde väl även vi Jeep och 
SUV-ägare med samma logik få utrycka oss i frågan om straff-
skatt på våra bilar, eller ? Man skulle ju kunna passa på att ha 
folkomröstningen på High Chaparral i augusti i samband med 4 
Wheel Drives Jeep Jamboree. Omröstningen skall ju ingalunda 
vara beslutande (vilken politiker skulle våga det ?) utan bara väg-
ledande. Men hallå, tänk om folket inte tycker som politikerna, 
hur skulle det gå då ? En beslutande folkomröstning har vi bara 
vart femte år när det är allmänna val till Sveriges Riksdag. Jag 
likställer denna folkomröstning och dess föregående valkampan-
jer med samma kaos och lögner som annandagsrean. Nä, man 
skall nog inte blanda in logik vid en närmare eftertanke. Det finns 
liksom ingen logik när det gäller att få in pengar till statskassan. 
Desto trevligare är det att drömma sej tillbaka till just High Cha-
parral förra årets augusti. Innan man vet ordet av har vi snart au-
gusti igen och med det ett nytt Jeep Jamboree. Känns mycket 
bättre så här i början av det nya året att tänka på det än att reta 
upp sej på någonting som det inte känns som man kan påverka i 
alla fall. 
 
Föresten, varför kör en Göteborgare igenom Säffle ? Jo, jag var 
på väg till mina jaktmarker för en riktig vinterjakt i Värmland un-
der 5 dagar. Där låg kilometervis med oplogade skogsvägar och  

självklart skulle det jagas på dom områdena som låg längst in på 
dessa vägar. Den beslutande folkomröstningen inom jaktlaget 
gav vid handen att min XJ skulle användas vid transporterna. Be-
höver jag säga att man gillade läget bakom ratten på Cherokeen. 
Fick faktiskt förmånen att betala massa skattepengar på en hel 
tank som förbrukades under dessa dagar. Snacka om att det är 
häftigt att betala skatt som en viss Mona visst sa någon gång 
(undra om hon tänkte på all bensinskatt man betalar vid 
vinterkörning med en Jeep när hon gjorde detta uttalandet ?). Nä 
nu skall man nog inte vara alltför sarkastisk. Jag bistår gärna 
statskassan med ett tillskott för att få ägna mej åt några av dom 

saker jag tycker är kul. Tänk vad tråkigt det 
måste vara för den stora allmänheten som 
missar den glädje vi upplever, för inte kan väl 
dom tycka det är kul att spela golf eller åka på 
solsemester till värmen när vi har den ’riktiga’ 
Jeep-säsongen här hemma. Fy tusan för att åka 
till Kanarieholmarna, Florida eller Thailand i 
januari. Där är ju varmt och äckligt och totalt 
omvänt på något sätt, där finns säkert kall bira i 
baren och varmt i luften. Tycker nog att det är 
bättre med snö och kyla ute tillsammans med en 
termos varmt kaffe istället (surt sa räven….).  
Det här med golf är ju annars ett riktigt 
intressant fenomen att studera. Snacka om att 
produktutvecklingen ligger totalt nere inom 
denna så kallade sport. Detta spel har ju 
bedrivits på samma sett nära nog sedan Jesus 
gick i kortbyxor. Ett par 4 hål var redan vid min 
födelse ett par 4 hål. Här har inte hänt 
någonting. Med en normal produktutveckling 
under dryga 43 år borde ju detta hål vara rena 
hole-in-one hålet idag. Alltså, golfare måste ju 
vara sanslöst dumma i planeten. Företagen som 
gör klubbor och bollar måste ju ha fått en kreativ 

kollaps. Dom lyckas lura på sina anhängare nya saker hela tiden, 
för det är ju aldrig golfspelarens fel om bollen går snett utan felet 
ligger ju helt och hållet hos materialet. Oavsett vilka klubbor som 
produceras krävs det likt förbannat oftast fler än 4 slag för att hitta 
det magiska hålet på green trots att klubbhuvudet kanske värmts 
med någon slags velurliknande färggrann socka innan. Jag 
menar, skulle golfutvecklingen ha samma produktutveckling som 
datorer, bilar eller skattehöjningar skulle ju golfbanorna vara 
byggda i 360 grader där man hade samma utslagspunkt, det 
heter visst tee, för alla 18 hålen som dessutom är hole-in one 
allihopa. Okey, man kanske skulle göra utslagspunkten lite större 
så 18 golfspelare fick plats på en gång, en för varje hål i en större 
cirkel, sedan kunde dom ju ta hissen ner till nittonde vattenhålet 
direkt för det är väl det som är målet i alla fall. Tycker ni jag har 
fördomar ? Kanske det, men tänk i stället vilka möjligheter som 
skulle öppna sej för oss Jeep-ägare. Golfbanorna skulle ju ta 
mycket mindre markområden i anspråk, plats som vi skulle kunna 
utnyttja till offroad i stället. Där finns ju redan körområden, driving-
range heter det visst, så det är ju bara att lera till det lite.Tycker ni 
fortfarande jag har fördomar ? Nä, nu går jag och beställer en 
transponder. Lika bra att ha en till hands när vägtullarna blir 
verklighet hemma på min gata i stan också. 
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En liten krönika på hur det 
kan gå när man släpper 
loss sina tankar bakom 
tangentbordet. 


