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                               Några ord från styrelsen!  
 
I dagsläget är vi drygt 200 medlemmar och vi hoppas givetvis på många fler 
under året.  
 
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.  
 
Årsmötet kommer att hållas den 28 maj i samband med att det är körning i 
Rimbo Grusgrop som ligger ca 7 mil norr om Stockholm. På kvällen blir det fest 
tillsammans med offroadklubben Wild Wäsby. Körning i Rimbo kommer också 
att anordnas den 29 maj. Mer information om årsmötet och kringaktiviteter 
kommer att skickas ut till alla medlemmar under april.  
Mer info om årsmötet finns på sidan 13. 
 
Har du några frågor, förslag eller synpunkter? Maila i så fall till 
info@jeepclubsweden.se 
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Föreningen och hur du blir medlem 
 
                                                                                                           

Jeep Club Sweden, JCS, startades på sensommaren 2003. Första halvåret gick lite trögt 
då det inte var många som kände till oss. Vid årsskiftet 2003-2004 var vi knappt 50 
medlemmar men sen har ”det tagit fart” och nu är vi drygt 200 medlemmar. Både styrelsen 
och medlemmar har aktivt arbetat för att marknadsföra föreningen och det har ju som vi 
ser gett resultat i form av ökat medlemsantal.  
Vi arbetar också aktivt med att utöka antalet sponsorer som lämnar medlemsrabatter.  
 
Årsmötet 2005 kommer att hållas den 28 maj i samband med att det är körning i Rimbo  
Grusgrop norr om  Stockholm. Mer info och handlingar inför årsmötet kommer att skickas 
ut till alla medlemmar i april.  
 
Medlemsavgiften för 2005 är 200 kronor för enskild medlem och 250 kronor för 
familjemedlemskap. Avgiften betalas in på JCS postgirokonto 245939-4 och i samband 
med att du betalar in avgiften skickar du in blanketten medlemsuppgifter som du hittar på 
våran hemsida www.jeepclubsweden.se under rubriken Bli medlem.  

Förutom att du kan utnyttja de medlemsrabatter som våra 
sponsorer lämnar får du tillgång till JCS medlemssidor på 
hemsidan där du bla kan läsa/ladda hem vår medlemstidning 
som kommer ut med 4 nummer per år. Du får också tillgång till 
"Sveriges mest aktiva forum om Jeep", JCS diskussionsforum, 
som är avsett enbart för våra medlemmar och där det råder ”en 
härlig stämning” och alla är kompisar och hjälper varandra. Du 
får också möjlighet till ett eget galleri där du kan ladda upp dina 
jeepbilder och kanske viktigast av allt - du får ett varmt och 
hjärtligt mottagande av "likasinnade".  

I slutet av sommaren kommer vi att anordna en alldeles egen träff, den sk Steenträffen. Träffen kommer att anordnas som dels en 
träff med terrängkörning och dels som en trivselträff. Har du aldrig kört offroad är det ett ypperligt tillfälle att prova på då, under 
ledning av erfarna offroadkörare. För dig som inte vill köra hela tiden kommer det att anordnas bla en del lekar. 
Med andra ord, ett par dagar där det kommer att finnas sysselsättning för hela familjen.  

Organisationsnr: 802414-1015          Postgiro: 24 59 39-4 
Adress: Jeep Club Sweden         Hemsida: www.jeepclubsweden.se 
Odalvägen 29             E-post: info@jeepclubsweden.se 
653 50 Karlstad 3 
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Vad säger man, dessa bilförsäkringar 
                                                                                                           

                                                                                                                                                           Text , Jonas ’Hoss’ Larson 

Man blir ju inte speciellt nöjd när premiebetalningen för bilförsäk-
ringen dimper ner i brevlådan. Kan inte påminna mej om något år 
då inte försäkringen gått upp och där försäkringsbolaget hänvisar 
till stegrande kostnader som vi försäkringstagare självklart får 
vara med att betala på. Retade mej speciellt dom första bilägar-
åren i mitt liv. Hade ingen bonus första året och trodde ju naivt att 
försäkringspremien skulle bli 20% lägre året efter då man hade 
börjat jobba till sej första bonusen. Tji fick man året därpå när be-
loppet var på kronan det samma, 20% bonus till trots. Tror mej 
komma ihåg att utvecklingen fortsatte på samma sett tills dom 
magiska 75% bonus var uppnådda. Under dessa första bilägar-
åren var man lojal sitt försäkringsbolag och betalade snällt premi-
en när avin dök upp. På denna tiden, och det är rätt många års 
sedan, låg priserna relativt lika hos dom flesta försäkringsbolag, 

så det var inte mycket lönt att ringa runt och kolla inför 
årsförfallodagen. Körde ju även tvåhjuling och här dök 
det upp ett väldigt intressant alternativ i början på 80-
talet då SMC, Sveriges Motorcyklisters Centralorganisa-

tion, via Holmia erbjöd väldigt billiga hojförsäkringar. Plötsligt kun-
de man ha hojen påställd året runt till samma och ibland lägre 
premie än halvårs försäkringar hos andra försäkringsbolag, och 
samtidigt gick det då fortare att få ihop till dom magiska 75% bo-
nus. Flyttade även bilen till Holmia med den rockaden att bilför-
säkringen, som då var dyrare än en MC försäkringen, fick 75:an 
och hojen den lägre bonusklassen. Totalt sparades många slan-
tar och man kände sej som en framgångsrik slug affärsman. Åren 
gick och så småningom var ju hojförsäkringen plötsligt svindyr. 
Anledningen var att Holmia hade blivit uppköpta av något stort 
försäkringsbolag samt att man gjorde om hela klassningen av ho-
jar från att inte enbart vara kubikrelaterad utan även innefatta ku-
bik, hästkrafter kontra vikt. Min Kawa 1000, som dessutom var 
borrad till 1075 med 125 kusar mellan knäna, hamnade i högsta 
premieklassen med den hissnande årspremien för helförsäkring 
på över 5000 Kr. Hade samtidigt en BMW 323i  (BMW var på 
denna tid en förkortning på Bader Meinhof Wagen döpt efter en 
känd terroristgrupp) som ’bara’ hade halva denna årspremie. Nå-
got måste göras, och inte var det att köpa mindre hoj, så det fick 
bli att gå ner till halvförsäkring som så småningom ( läs idag ) en-
bart blev trafik.  

 
Samma snurr gällde nu även för Jeepen 
när jag hade skaffade mej min XJ Chero-

kee. Man fick ju hjärtflimmer när man hörde sej för om premien på 
helförsäkring trots att jag bor i det som försäkringsbolagen kallar 
bondvichan dvs zon 4. Samma recept som hojförsäkringen an-
vändes igen och idag kör jag omkring med halvförsäkring, mycket 
även beroende på att jag har en 92:a. Hade man haft något nyare 
är det ju lite mera gambling att ’enbart’ ha halvförsäkring. Årspre-
mien för mej ligger på 5188 Kr/år dvs nära nog detsamma som 
fick mej att fundera i andra banor när det gällde hojförsäkringen.  
 
Något som länge har förundrat mej väldigt är varför försäkrings-
bolagen inte har förnyat sin försäkringsprodukt för bilförsäkringar. 

Vi har fortfarande, förutom den obligatoriska trafikdelen, hel 
och halvförsäkring. Varför skulle man inte själv kunna välja 
vilka delmoment i försäkringen som man vill ha och passar 

ens egna behov ? Kolla bara på delkasko biten. Brand, glas, 
stöld, räddning, rättsskydd, maskin och även i vissa fall djurkolli-
sion. Man klumpar ihop detta i en summa utan att man har en 
aning om vad varje delmoment kostar. 

Vad gäller maskin gäller ju detta enbart upp till 8000 eller 10 000 
mil eller när fordonet är yngre än 8 år. Min XJ är 12 år men likt 
förbenat betalar jag för en maskindel som jag aldrig kan utnyttja. 

Vad gäller rättskydd tycker jag denna del är en förlegad 
historia. När i tusan kan man utnyttja denna ? Det gäller 
inte om farbror blå tagit körkortet från en för fortkörning 

och man vill överklaga, ta det i rätten och vill ha med sej en advo-
kat (själva rättsprövningen är gratis i dessa mål). Har provat och 
det blev tji och ja, jag har varit av med lappen några gånger pga 
fortkörning. Rättshjälpdelen kan väl bara komma ifråga om man 
skulle göra sej skyldig till vårdslöshet i trafik där det är en person-
skada inblandat. Säg nu att detta skulle inträffa, skulle försäkring-
en betala en advokat för mej då ? Men hallå,  har man en sådan 
anklagelse riktad mot sej där påföljden kan bli fängelse har man 
rätt till allmän försvarare på samhällets bekostnad. Tror knappast 
heller att försäkringsbolaget ställer upp och pyntar en kändisadvo-
kat typ Silbersky om man nu vill ha honom, frågan kvarstår alltså. 
När skall man kunna utnyttja denna del ? 
 
Brand delen ställer jag mej också lite frågande inför. Nog för att 
bilar som åker omkring med brandfarlig vätska kan börja brinna, 
men sannolikheten är ju ytterst liten. Oavsett vill jag själv välja om 
jag vill ha med denna del eller inte. Kvar blir det stöld och glas.  

 
Personligen skulle jag 
enbart valt stöld och 
glas som tillval förutom 

den obligatoriska trafikförsäkringen. Sedan är det ju en helt horri-
bel bedömningsfråga som försäkringsbolagen gör när det gäller 
premien på trafikförsäkringen. Kan inte begripa hur olika bolag 
kan komma fram till olika premier för denna, och då menar jag 
med samma ägare. I Tyskland exempelvis ingår trafikförsäkringen 
i nummerskylten hos deras motsvarighet till Vägverket. Oavsett 
vem som äger en bilmodell, är trafikförsäkringen samma. Vore 
något för trafikförsäkringsföreningen att ta efter. Utan trafikförsäk-
ring hos försäkringsbolagen hade det blivit mera konkurrans vilket 
torde förbättrat produkten del och helkasko eller vagnskadan som 
den även kallas.  
 
Att göra ett försök att jämföra premien hos olika bolag för en viss 
bil är ju totalt omöjligt då detta är en helt och hållet personlig pre-
mie. Samma bil med samma ägare har olika premie beroende på 
var i landet man bor. Är man dessutom under 25 blir oftast bilför-
säkringen rena premiechocken. Det bolag som är billigast för en 
försäkringstagare kan vara det dyraste för en annan. Hur snurrigt 
som helst. Nja, vill återknyta lite till min erfarenhet av SMC och 
Holmia many moons ago. Företeelsen är ingalunda borta. BMW 
har insett att skall man köra deras motorcyklar måste det finnas 
en billigare försäkring och det har man ordnat. En BMW motorcy-

kelförsäkring hos BMW är väldigt mycket billigare jämfört 
med dom ’vanliga’ försäkringsbolagen. Daimler Chrysler 
har förvisso också en Jeep-försäkring, men denna är ju 

bara ett skämt prismässigt. Den kan i många fall vara dyrare än 
hos ett annat etablerat försäkringsbolag. Nä, släpp in dom ut-
ländska försäkringsbolagen på Svenska bilförsäkringsmarknaden 
så skall ni se att det kommer att hända grejer. Och inte lär det 
vara en massa premiehöjningar för att göda försäkringsbolagens 
styrelsearvoden med miljonbelopp och fallskärmar i alla fall.  
 
Kan bara avslutningsvis rekommendera alla att vid varje huvud-
förfallodag ägna några timmar åt att ringa runt och ta in offerter 
från så många försäkringsbolag som möjligt. Det kan bli en avse-
värd timpeng i besparing på denna efterforskning. 
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 Vårstäda bilen 

Text: Agneta Jernberg 

 5 

När vårsolen börjar skina ser man hur dammig och smutsig bilen blivit invändigt under vintern. Damm på instrumentbrädan, 
oljefilm på rutorna och grus och småsten på mattorna och en massa skräp lite här och var.  

Börja med att plocka ut allt gammalt skräp (alla gamla parkeringskvitton och kaffemuggarna i papp som legat och rullat på 
golvet halva vintern) och ta sedan ut gummimattorna och skaka av allt löst damm och grus. Lägg dem plant och spraya på 
alkalisk avfettning. Låt medlet verka någon minut och spola sedan av dem med vatten. Är de mycket smutsiga så måste du 
kanske ta hjälp av en borste (typ rotborste) för att få bort all smuts. Lägg dem sedan att torka.  
Har du inte gummimattor utan mattor av textil tvättar du dem på samma sätt som övriga textilier.  

Nu tar du itu med att damma och torka av inne i kupén. Vill du göra det enkelt för dig använder 
du en lätt fuktad sk mirakeltrasa. Men en vanlig trasa fuktad med ljummet vatten som du haft lite 
diskmedel i fungerar också bra. Det kan vara svårt att komma åt ordentligt vid fläktutblåsen och 
i skrymslen och vrår och då kan det vara bra att ha en vanlig liten pensel till hands. Fukta den 
och borsta bort damm och smuts.  

Röker du i bilen brukar askkopparna bli tämligen snuskiga efter en hel vinter utan rengöring. Ta ut askkopparna och lägg 
dem i blöt i ljummet vatten med lite diskmedel i. Borsta ur dem med en gammal tand- eller diskborste.  

Nu är det dags för dammsugningen. Bästa resultatet får du om du har en sk grovdammsugare men 
en vanlig går också bra. Det  kan vara svårt att komma åt överallt framförallt runt och under stolarna 
men med lite trixande så brukar det gå. 
Dammsug stolar och säten. Är det textilsäten så kan det vara svårt att dammsuga bort hår från djur. 
Då kan du istället använda en sk ”klädrulle” med tejp. Rulla tejpen mot sätet och vips så sitter djurhå-
ren på tejpen.  Lyft även baksätet och dammsug under. Glöm inte bagageutrymmet.  
Är sätena smutsiga så kan du tvätta dem med textiltvättmedel. Läs noga på förpackningen hur just 
det medlet du köpt fungerar och prova alltid på nån undanskymd plats innan du har på medel på hela 
sätet. Efter en textiltvätt är sätena oftast lite småfuktiga så det är bra om du har möjlighet att ha ett 
par rutor lite nere för luftgenomströmning. 

Har du skinnklädsel i bilen så kan du tvätta och återfetta den med något av de speciella lädertvättmedel som finns. Ett tips 
är att besöka en hästsportbutik och köpa ett lämpligt medel där. Tänk på att köpa ofärgat medel. Köp inte olja för dels så 
finns det risk för att det kladdar och dels mörknar skinn av olja. 

Nu är det dags för fönstertvätt. Använd ett vanligt fönsterputs som du sprayar på en trasa och torkar rent. Om 
inte rutorna är tvättade på hela vintern måste du förmodligen gnugga ganska ordentligt och kanske t o m tvätta 
dem med fönsterputs ett par gånger innan de är riktigt fria från all oljefilm. 

När du tvättat fönstren är allt klart och det är dags att lägga in mattorna igen. Se till att de är ordentligt torra, 
framförallt på undersidan.  
 
Nu är bilen ren och fin invändigt så nu är det bara att ge sig ikast med att få den lika ren och skinande utvän-
digt. 

 

Vad är det för jeepdel på bilden?  
 
 

Maila svaret till info@jeepclubsweden.se.  
Bland de rätta svaren kommer vi att lotta ut en  

JCS-t-shirt.  
 
Rätt svar och vinnaren publiceras i nästa nummer av 

medlemstidningen.  

 

      Bildtävling 



 

Hurricane på Detroit mässan  
 

                                                                                                                  Text och foto, Per Ekelund 

Vad är det som går och går men aldrig kommer till dörren? Förr var svaret "klockan" men nu kan svaret lika gärna bli Jeep Hurrica-
ne! Jeeps nya prototyp som just visats på NAIAS (North American International Auto Show) populärt kallad Detroit-mässan kan 
nämligen vrida hjulen sa den snurrar runt sin egen centrumpunkt. Vad det skall vara bra för? Sådana frågor skall man inte ställa om 
prototyper! Låt oss istället fröjdas åt skaparglädjen i vidundret med två hemi V8 (en fram och en bak) på sammanlagt 700hk och ett 
vridmoment på (ja hur räknar man egentligen vrid på dubbla motorer som är hopkopplade med en patentsökt fördelningslåda där 
man kan låta en eller två motorer vara igång) många fotpund blir det, individuellt upphängda portalaxlar, individuell styrning på varje 
hjul så att den kan snurra runt, gå krabbgång eller vara firsvinger (som man säger i Norge), kevlarkaross, en instrumentuppsättning 
som inte skulle skämmas i en juvelerarbutik osv. Det finns ingen hejd på uppfinningsrikedomen. 

På en konstgjord bergvägg klättrar en ilsket grön Wrangler upp-
för en nästan lodrät vägg varifrån ett vattenfall utmynnar vilket 
styrs av datoriserade multipla ventiler sa att mönster, symboler 
och t.o.m. ord kan skrivas. "Jeep" rinner bokstavligen förbi och 
man lyckas t.o.m. få till en amerikansk flagga. Tyvärr var det 
hela lika svårfotograferat som häftigt så några bildbevis finns ej. 
I en annan del av montern står nya Grand Cherokee och blän-
ker. Med en ny cleanare look och givetvis med hemi V8'n på 5.7 
liter och 330 hk. En ny teknisk landvinning är styrningen med 
variabel utväxling så att styrmanövrar i långsam fart blir snabba-
re än i hög fart. En ny fördelningslåda, Quadra-Drive II och elek-
troniskt styrda diffbromsar ingår också. 
 
En variant på Wrangler finns nu i form av Wrangler Unlimited 
med 20" förlängt axelavstånd och 4 liters 6'a på 190 hk. 
 
Liberty kommer inom kort med en diesel även i USA. Den 
blir på 2.8L och 163 hk med 295 fotpund I vrid. Samma 
oljebrännare som redan finns i Europa med andra ord. 

Det enda som saknas i Jeeps monter är Gladiator, ett namn 
återupplivat från fornstora dagar vilket nu återigen sitter på en 
kapabel pick up med klara drag från Liberty. En unik detalj på 
denna prototyp är den med ca 2 fot variabla flaklängden. 
 
I Hummers monter står alla fordon från H1 till H3 på ett asfaltlik-
nande material. En händelse som ser ut som en tanke?  
Hummer har i alla fall ett vertikalt utställningschassie som på ett 
snyggt sätt visar hur man skyddar sina svaga punkter från alla 
farligheter man kan råka ut för på asfalten. 
 
Alla visar upp hybridfordon, från små stadsbilar men även som 
stora pick-upper med fyrhjulsdrift. 
I övrigt är det mycket ljus, mycket ljud och mycket folk. 

Per Ekelund, en JCS:are från Göteborg var på Detroit mässan i februari. 
Nedan kan du läsa om Pers betraktelser från mässan. 

2,8L diselmotorn som nu även kommer till Liberty i USA. Hurricane med sin maffiga och snygga instrumentering 
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Byte av bladfjädrar på en YJ 
                                                                                                                                             Text, Christer Lindström 
                                                                                                                                                      Foto, Fredrik Steen 

Att byta bladfjädrar på en YJ är relativt enkelt men kräver tåla-
mod och mycket rostlösningsolja. Man måste helt enkelt ha tåla-
mod att vänta till rostlösningsoljan har verkat, sen blir det enkelt! 
När man byter bladfjädrar skall man komma ihåg att även byta 
bussningarna (vilka oftast följer med när man köper nya fjädrar) 
Demontera och montera en fjäder i taget! Det blir mycket lättare 
att få fjäder och axel att hamna rätt om man inte lossar bägge 
sidor samtidigt!  
 
Steg 1 
Redan när du bestämt dig för att byta bladfjädrar är det dags för 
att börja spraya rostlösningsmedel (typ 5-56) på bultarna. Uppre-
pa gärna med någon dags mellanrum 
Steg 2 
Lyft upp bilen 
Lossa på hjulmuttrarna på hjulen (Skruva för guds skull inte bort 
dom nu!!!) 
Lyft bilen och sätt pallbockar vid dom främre och bakre pall-
bockspunkterna. 
Ta bort hjulen 
Not. Det går att byta fjädrar utan att demontera hjulen 
(åtminstone fram) men då måste man kunna palla upp bilen till-
räckligt högt för att kunna krypa under axlarna. Dessutom blir ax-
larna mycket tyngre och svårare att avväga och justera. 
Steg 3 
Demontering Bakre bladfjäder: 
Sätt en garagedomkraft under bakaxeln och hissa tills bladfjäd-
rarna avlastas 
Lossa nedre bult och mutter på stötdämparen och dra ur bulten 
så att dämparen hänger fritt. 
Lossa och ta bort U-bultarna och fjäderplattan från axeln 
Ta bort mutter och bult från bakre bladfjäderschackel 
Ta bort mutter och bult från främre bladfjäderfäste 
Ta bort bladfjädern 

Steg 5 
Demontering av främre bladfjäder 
Sätt en garagedomkraft under framaxeln och hissa tills bladfjäd-
rarna avlastas 
Lossa och ta bort muttern till länkarmsfästet. 
Lossa muttrarna och ta bort U-bultarna, och fjäderplattan från ax-
eln. 
Ta bort mutter och bult från främre bladfjäderschackel 
Ta bort mutter och bult från bakre bladfjäderfäste 
Ta bort bladfjädern 
Steg 6 
Montering främre bladfjäder 
Fäst bladfjäderns främre del i bladfjäderschaklet (OBS glöm inte 
att använda nya bussningar) skruva fast muttern men dra inte åt 
den nu. 
Fäst bladfjäderns bakre del i bladfjädersfästet (OBS glöm inte att 
använda nya bussningar) skruva fast muttern men dra inte åt den 
nu. Om du byter till fjädrar som höjer bilen så kan du behöva sätta 
en domkraft under bladet och hissa upp det mot bakaxeln då  
dessa blad har djupare kurva. 
Installera fjäderplattan och U-bultarna. Dra åt muttrarna med 
122Nm 
Sätt fast länkarmsfästet och skruva åt muttern. 
Åtdragning av Fjäderfästena görs först när bilen står med sin 
egen tyngd på hjulen (åtdragningsmoment främre 135Nm och 
bakre 142Nm) 
Steg 7 
Sänk ner bilen 
Sätt fast hjulen och sänk ner bilen. 
När bilen står med sin egen tyngd har fjädrarna intagit sin 
”normalposition”. Nu först ska fjäderfästena momentdras! 
Bakre fjädrar: 
främre (fjäderfäste) 142Nm och bakre (bladfjäderschackel) 
129Nm. 
Främre fjädrar: främre (bladfjäderschackel) 135Nm och bakre 
(fjäderfäste) 142Nm 
Steg 8  
Klart! Åk ut och njut! 
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Efter lite 
svett och  
5-56 blev 
den en hög 
över. 

Dom 
gamla 
bladfjäd-
rarna är 
borta och 
det roliga 
monte-
ringsjobb
et kan 
börja. 

Steg 4 
Montering Bakre bladfjäder 
Fäst bladfjäderns bakre del i bladfjäderschaklet (OBS glöm inte 
att använda nya bussningar) skruva fast muttern men dra inte åt 
den nu. (handdragning) 
Fäst bladfjäderns främre del i bladfjädersfästet (OBS glöm inte 
att använda nya bussningar) skruva fast muttern men dra inte åt 
den nu.(handdragning) 
Med hjälp av domkraften placera bakaxeln i position så att blad-
fjäderns centrumbult är centrerad i hålet på axelsadeln. 
Installera fjäderplattan och U-bultarna. Dra åt muttrarna med 
122Nm 
Sätt tillbaka stötdämparen, bult och mutter och dra åt med 
102Nm 
Åtdragning av Fjäderfästena görs först när bilen står med sin 
egen tyngd på hjulen (åtragningsmoment främre (fjäderfäste) 
142Nm och bakre (fjädersfästeschackel 129Nm) 

Det blev ju 
riktigt bra... 



 

      
 

                                                                                    

   Jeepmodeller 

Text, Agneta Jernberg 

Olika tillverkare 
Jeep har genom åren tillverkats av  ”olika” företag.  
Fram till 1953 tillverkades de av Willys-Overland som det året 
köptes av Henry J. Kaiser för 62 miljoner dollar. Det 
namnändrades då till Willys Motor Company. 
1963 ändrades namnet till Kaiser-Jeep Corporation. 
1970 tog American Motor Company (AMC) över Jeep från  
Kaiser Industries. 
1982-1986 ägdes AMC av Renault 
1987 tog Chrysler över AMC (och Jeep) 
1998 Mercedes Benz och Chrysler slogs ihop till Daimler 
Chrysler 
 

 

Cherokee XJ 
1983 lanserades XJ, årsmodell 1984 som var den första XJ-n. 
Modellen kom som ett svar på den allt större efterfrågan på en 
mindre och kompaktare Jeep än Wagoneer/Cherokee. Den fanns 
i tre varianter, Pioneer som var lyxvarianten och Chief som var 
sportvarianten. Fram till 1988 var Cherokee den enda SUV som 
fanns med 4 dörrar.  
Den fanns med två olika motorer, 2,5 liter 4-cyl (105 hästkrafter) 
och 2,8 liters V6 (115 hästkrafter), båda från GM. V6:an fanns 
med tre olika växellådor, standard var manuell 4-växlad och som 
tillval fanns manuell fem-växlad och tre-växlad automat.  
Som en av de ledande tillverkarna av 4wd fanns det två olika 
4wd-system att välja på, "Command-Trac" resp "Selec-Trac".  
 
Den nya modellen av Cherokee blev populär och första året 
såldes 78 000 Cherokee.  
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CJ7 
Foto David Engbe 

1985 kom modellen Laredo som var en lyxigare modell och som 
byggde på Pioneers utrustning samt bla kromad grill. 
Samma år kom också den första Cherokeen med dieselmotor, en 
4-cylindrig turbo-diesel. Från 1985 fanns också Chreokeen med 
2wd. 
1986 kom Chreokeen med en omdesignad och kraftfullare 4-
cylindrig motor som standard vilket gav ytterligare ett tiotal 
hästkrafter.  
En pickupversion av Cherokeen, tillverkades från detta år och 
fram till 1992 och den gick under benämningen Comanche (MJ). 
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1987 kom 4.0 liters motorn, en rak sexcylindrig, som var Jeeps 
egen och den ersatte den tidigare 2,8-liters motorn. Samma år 
kom också den 4-växlade automatlådan och möjligheten att väljs 
mellan ”Power” och ”Comfort” körning.  
Detta år kom den också ut lackad i två färger.  
Sommaren 1987 såg Limited dagens ljus. Tidigare 
tillvalsutrustning var standard på Limited-modellen, bla 4-
litersmotorn, skinnklädsel och centrallås. Den kunde kännas igen 
genom texten Limited i guldbokstäver på framskärmarna, 
guldfärgade längsgående stripes och guldfärgade ekerfälgar. 
Detta år köptes AMC Jeep av Chrysler Corporation.  

1988 kom Limited ut som tvådörrars och bilar med den inte så 
populära turbodieselmotorn tillverkades inte längre.   
Laredo genomgick en del yttre förändringar, bla cromlister och en 
två-dörrars Sport lanserades. 
 
1989 kunde modeller med 4.0-liter motorn, och automatlåda 
köpas med ABS-bromsar som tillval.  Den stora nyheten var att 
ABS-en fungerade oavsett om bilen kördes med 2 eller 4-
hjulsdrift.(Konkurrerande biltillverkare erbjöd ABS antingen vid 2 
eller 4-hjulsdrift). 
Fr om 1989 var också servo-styrning standard på alla modeller 
och alla utrustades med en tank som rymde 75 liter.  

1991 kom modellen Briarwood som kunde identifieras genom att 
den hade ”träsidor” och Sport kom även som fyrdörrars.Samma 
år kom ”HO” (high-output) versionen av 4-litersmotorn. Fram till 
1995 gjordes inga större förändringar. Effekten på både den 4 
och 6 cylindriga förbättrades genom ett nytt ”fuel-injection-
system”.  

1992 var ett år utan större förändringar. 4-dörrars Laredon kunde 
fås med skinnklädsel som tillval. 
1993, vid halvårsskiftet, gick man ner från fem modeller till tre 
basmodeller, standard, Sport och den nya Country. Country 
hade en 4-liters 6-cylindrig motor och den var tvåfärgad med 
nedre delen av sidorna i champagne-färg och utrustad med 
nästan all ”extrautrustning” som Limited hade. Sportmodellen var 
enklare utrustad och saknade ”extrautrustning” och nederdelen 
på sidorna var svart. 

1994 gjordes stora förändringar för säkerheten. Både dörrar och 
tak förstärktes för att öka krocksäkerheten. Bromsljus 
monterades i överkant på bakrutan.  
Laredo kunde fås med silverfärgad nederdel istället för den 
champangefärgade. 
För att få standardmodellen att verka ”mer intressant” fick den 
beteckningen SE.  
1995 var ett år utan några större förändringar. Den  4-cylindriga 
SE-n kunde fås med treväxlad automatlåda och Country och 
Sport kunde fås med antingen femväxlad manuell eller fyrväxlad 
automatlåda.  

 
1996 var också ett år utan större förändringar. Båda motorerna 
hade dock utvecklats så att de gick både jämnare och tystare 
och elsystemet var förbättrat  

1997 kom XJ ut med ett förändrat utseende, både exteriör och 
interiörmässigt. 
Den tidigare kantiga modellen hade då fått mer rundade hörn 
och mjukare former.  
 
1997 tillverkades den tvåmiljonte Cherokeen på fabriken i 
Toledo. Den var Chrysler´s mest sålda fordon utomlands och 
utnämndes det året till "Four Wheeler of the Year" av tidningen 

1998 Limited-modellen kom tillbaka för att ersätta Country och 
det kom en ny modell, Classic, som standardmässigt låg mellan 
Sport och Limited. Classic hade stötfångare och grill i samma 
färg som övriga bilen. 
 
1999 var ett år utan några större förändringar.  
 
2000 kom en ny version av 4-litersmotorn som gick tystare och 
var miljövänligare än tidigare version. Sport och SE-modellen 
gick att få med 5-växlad manuell växellåda och 4-växlad 
automatlåda var standard i Classic och Limited. Limited 
utrustades med kromdetaljer för att ”höja utseendet”. 
 
2001 som var Cherokees sista år gjordes inga större förändringar 
förutom att bilar med 2,5-litersmotorn inte längre fanns.  
 
November 2000 var planerad till sista tillverkningsmånaden av 
Cherokee men för att möta marknadens efterfrågan tillverkades 
Cherokee en bit in på 2001.  



 

Muttra bäst som muttra sist 
 

                                                                                                   Text och foto, Daniel ’Vallan’Jonsson 

Chilis och Vallans ZJ meckardag, när allt flyter på som vanligt. 
  
Det var en gång en Vallan som anlände till Chilis garage en solig vinterförmiddag. Verktygen låg uppradade lika skinande rena som 
våra händer redo att bli skitiga. Luftkompressorn startades, medan domkrafterna hittade sina fästpunkter. Den första fälgkåpan åkte 
av, sedan den andra, tredje samt den fjärde. Fram åkte mutterdragaren, men vilken hylsa ska det vara nu? Och historien kan börja. 
  
– Du Vallan, det ser lite skumt ut…humm… nästan alla kromhylsor fattas och muttrarna ser lite slitna ut, informerar Chili.  
– Skit i det, jag har 20 nya helgjutna hjulmuttrar i handskfacket, svarar jag lite stolt (eftersom jag kom ihåg att ta med dem).  
– Inga hylsor passar bra utan kromhylsorna, muttrarna är runda och fälghålen för små, säger Chili eftertänksamt. 
– Har du provat hylsorna jag tog med till mutterdragaren? Frågar jag. 
– Ja, kommer svaret klart och bestämt från Chilis sida av 
bilen. 
Sisådär när 30 minuter passerat så har vi inte lyckats få av 
ett enda hjul, och bara 4 muttrar fördelat på båda framhju-
len ligger i en liten skräpig hög på garagegolvet. 
– Vad gör vi nu? Vi kommer ju bara förstöra de redan run-
da muttrarna ännu mer, undrar jag konstaterande. 
– Vi drar till däckfirman, de har rejälare verktyg, säger den 
alltid lika lugna och rådiga Chili. 
 
Ett tag senare på tredje däckverkstan vi besöker lyckas vi 
få tag på en hård kille. Han säger, ”Va fan inga problem 
med lite åtsittande hjulmuttrar, vi har bra grejer här, även 
för dåliga muttrar” och fortsätter ”Kör in bilen så kollar vi 
efter”. Eftersom två andra däckverkstäder gett upp, småler 
de två JCSarna mot varandra tänkandes ”Vi sade ju inte 
hur illa det egentligen var”. Med storsläggan, en mängd 
hylsor och maximalt tryck inställt på mutterdragaren ger 
sig däckkillen in i fighten. Mutter efter mutter får sig en re-
jält hård behandling, så jag inte vågar titta alla gånger. 
Fast av åker de gamla slitna små muttrarna och de nya 
fina långa helgjutna skruvas på. Någon timme senare är det bara några få kvar. Vår hårt slitande kille med svett i pannan säger, ”Det 
kan bli lite märken i fälgen när jag kör brännaren, det är enda sättet”. Jag svarar att jag har nya fälgar i bakluckan så bränn på du 
bara, med tveksamhet i rösten. Killen bränner en lång stund sedan på med en hylsa, slägghammaren en liten stund, sedan storsläg-
gan, och sedan ytterligare med slägghammaren också på med mutterdragaren. 
”DADADADADADADADADADADADADRAMMMMM”, låter det och muttern kommer loss. Jag jublar lite tveksamt, kollar på fälgen, 
eventuellt ett litet märke efter brännaren bakom kåpan, men det är också allt. Killen har redan börjat på nästa mutter innan Chili och 
jag slutat ösa lovord över hans teknik med storsläggan och brännaren. En god stund senare rullar vi ut från verkstan med 20 skinan-
de helgjutna muttrar monterade och en däckverkstadskille med några snabbt undanstoppade slantar i bakfickan vinkar glatt farväl. 
Väl tillbaka i garaget visar klockan att dryga 3 timmar passerat. Vi tar fram och sätter in hylsan i fälgen på den nya muttern och vår 
sista passande hylsa är sönder… 
– Chili, har du tid i morgon efter att verktygsbutikerna öppnat? Frågar jag. 
– Självklart, svarar Chili. 
 
Så kan det gå om inte kromhylsan är på, gammalt JCS ordspråk. 

Köpte tidigt i höstas en kraftig strålkastare på Jula som jag nu har testat i 4 månader 
med gott resultat. Strålkastaren har uppladdningsbara batterier och det medföljer både 
12 V cigg och 220V laddare. Strålkastaren har vridbart handtag som kan vridas till 
’pistolgrepp’ eller användas som handtag. Det finns även ett markstöd som kan vink-
las till det läge man behöver. Själva glödlampan är en H3 lampa på 25 watt som ger 
ett helt otroligt ljusbild över 100 meter bort. Lystiden per laddning har aldrig varit något 
problem för mej utan räckt till gott och väl. Det finns även lösa reservglödlampor att 
köpa för 16 Kr styck. Strålkastaren ligger permanent i XJ:n nu och enda nackdelen 
skulle väl vara att man inte kan ladda från ciggutaget och lysa samtidigt. 
 
Julas produktnummer är 604-044 och priset är 149 Kr. 
http://www.jula.se 

  

                                      Köptips, Strålkastare      Text, Jonas ’Hoss’ Larson. Foto, Jula 
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Vattentäta din Jeep 
                                         Text , Fredrik Steen.                                                                    

Motor 
Det finns två generella områden där en motor är känslig för vat-
ten och som kan få motorn att stanna (när du minst vill det) och 
riskera att något går rejält sönder. 
 
Luftintag 
Intag av vatten via insuget är inte bra, vatten till motsats av luft 
kan inte komprimeras och kan göra rejäl skada på motorn. Det 
finns två sätt att minimera risken att vatten sugs in via insuget 
och hur man ska agera om det skulle hända. 
Alla motorer har någon sorts av luftfilter och luftrenare. Den luft-
renare som filtret sitter i som standard gör oftast ett ganska bra 
jobb för att hålla vatten borta från motorn. Vissa luftrenare har 
även en fördjupning som ska samla upp vatten som  ev kommer 
in, men fördjupningen skyddar bara om det är små mängder vat-
ten. För att förbättra luftburken så är det en bra ide att borra ett 
par små hål i botten av luftburken så mer vatten kan ta sig ut (gör 
detta utanför filterarean). Du kan även flytta luftintagskonen så 
den pekar bakåt istället för framåt. För de som har luftintaget lågt 
så kan det vara ide att dra om så att intaget sker högre upp och 
längre bak i motorrummet. 
 
Försök att undvika "öppna" luftfilter (sk. sportfilter) då dessa inte 
har något vattenskydd alls (öppna luftfilter är bra till en viss punkt 
då dessa oftast tar luften ovanför motorn långt högre än vad 
standard gör).  

Växellåda  
Det är viktigt att vatten stannar utanför växellådan. Det 
finns ett antal saker du kan göra för att skydda växellådan från 
vatten. Först se till att du har inspektionsplåten på plats. Se även 
till att vatten som kommer in i "sprängkåpan" även kan rinna ur 
lätt. Automater andas även genom röret som mätstickan finns i.  
Här är ett potentiellt ställe där vatten kan sugas in och själva 
packningen mellan växellåda och mätstickeröret är bara en       
o-ring som tenderar att torka och bli sprucken och läcka så se till 
att den är i gott skick. 
 
Normalt kan man säga att växellådor brukar klara sig riktigt bra 
så länge de inte är helt under vatten och stillastående i längre 
perioder så se till att hela tiden försöka att få bilen i  rullning när 
du är i vatten. 

Axlar 
Axlarna är den lägsta mekaniska delen på jeepen så det är inte 
så ovanligt att axlarna ofta är helt under vatten. Beroende på 
kvaliteten och skicket på tätningar så är axlarna relativt täta. Det 
man brukar göra är att förlänga avluftningen från axeln högre upp 
så inte vatten kommer in den vägen. Normalt är luften ganska 
varm i en axel och när du kör ner i vatten så kommer axeln att 
kylas av och kall luft tar mindre plats och axeln kommer att suga 
in luft via "avluftningen" och är den under vatten så kommer ax-
eln att få sig en kallsup. 
 
Inspektion 
Efter ha varit ute och kört med jeepen i vatten så kan det vara ide 
att kontrollera så inget vatten har tagit sig in. Om vatten skulle ha 
tagit sig in så är det viktigt att tömma ur oljan och fylla på med 
ny. Gäller det en automatisk låda så kan man få göra detta flera 
gånger tills oljan är helt fri från vatten. Det är även en bra ide att 
fetta in knutkors och styrleder. Vill man vara riktigt noggrann så 
kan man plocka ur hjullagren och fetta in dom på nytt. Tips här är 
att använda ett "Högtemperaturs axelfett för båttrailers" som 
både är gjort att klara tungt lass och vatten. Det är viktigt att 
kontrollera dina oljor, för vatten förstör smörjningen och har man 
otur så kommer något att slitas och gå sönder. 
 
Avslutning 
Jag hoppas att texten kan vara till användning och att du har lärt 
dig lite mer om vad som kan hända om vatten kommer in där det 
inte ska vara och hur man kan skydda sig. Denna text är inte 
komplett på något sätt utan mer en samling av erfarenheter från 
både egen körning och vad jag läst.  
 
It's a jeep thing....! 

Man kan även använda sig av en snorkel. Det finns flera olika 
typer som man kan köpa bla. från ARB (www.arbusa.com). Man 
kan även tillverka dessa själv med PVC rör. En snorkel behöver 
inte innebära att man behöver göra hål i huven/sidan utan man 
kan även ha den under huven där vatten inte kan ta sig in. För-
slag på detta är luftintaget för kupén på Wranglern (mellan huv 
och vindruta finns ett hålrum).  
Så vad ska man göra om man misstänker att man har fått in vat-
ten i motorn? Stäng av motorn kvickt och skruva ur tändstiften 
och kör runt motorn med startmotorn för att få ut vattnet. 
 
Tändspole 
Vatten som kommer in i tändspolen kan skapa kortslutningar och 
göra så motorn inte startar eller går. Så för att hålla vatten borta 
från tändspolen kan man spreja med WD-40 eller liknande inuti 
tändspolehatten. Man kan även täcka spolen med plast eller lik-
nande och göra det helt tätt. Värt att notera är att efter ett tag 
kommer Ozon att skapas inuti vilket kommer att minska tändspo-
lens effektivitet. 
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Foto, Johnny Färnstrand 

Foto, Fredrik Steen 

Foto, Agneta Jernberg 

Foto, David Engbe
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    JCS sponsorer 
 

Rindab AB  
Karby Däck och Fritid 
Mekonomen/Carmek 

Kungälv 
SKRC Event Tuvängen 

Jannes Bildelar Hasslarp 
Autoteamet i Fosie AB 

V8-shopen 
Sjölands Bilservice AB 

GA/LINDBERG IMPORT AB 
Little Red 4WD Parts 
Bakaxelspecialisten 

Kvick MC 
Mekonomen Täby 

Carfix 
Kungsteknik AB 

Gaffab 
Pro Imp AB 

Speed Enginering 
DCL 

 
Läs om medlemsförmånerna 
på hemsidan 
www.jeepclubsweden.se 

Träffkalender 

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

JCS Huvudsponsor 

 April 
Datum Aktivitet Ort Information/arrangör 

16 Offroad-körning Rimbo Grusgrop Wild Wäsby 4wd 

16 Körning Botkyrka Botkyrka MK 

17 Dirigering o 
vippbrädan 

Rosersberg, 
Stockholm Rosersberg 4wd 

22-23 Softtrail Borås Borås Jeepklubb 

23 Terräng Touring Sandlycke, 
Strängnäs Sweden Offroad 

30 Offroad-körning Rimbo Grusgrop Wild Wäsby 4wd 

30 Terräng Touring Kråkeberget, 
Skövde Offroaders Häggum 

30-1 Jeep Academy Grythyttan Jeep 

Maj 
Datum Aktivitet Ort Information/arrangör 

1 Safari Rosersberg, 
Stockholm Rosersberg 4wd 

14 Terräng Touring Ekeby, 
Stockholm Sweden Offroad 

14 Offroad-körning Rimbo Grusgrop Wild Wäsby 4wd 

15 Rensa o röj i 
spåren 

Rosersberg, 
Stockholm Rosersberg 4wd 

21 Terräng Touring Brändåsen, 
Kumla Sweden Offroad 

27-29 Offroadträff Ränneslätten NSOR Norra Smålands 
Offroadklubb 

28 JCS årsmöte Rimbo Jeep Club Sweden 

28 Offroad-körning Rimbo Grusgrop Wild Wäsby 4wd 

29 Safari Rosersberg, 
Stockholm Rosersberg 4wd 

Juni 
Datum Aktivitet Ort Information/arrangör 

4 Terräng Touring Olerum, 
Söderköping Sweden Offroad 

11 Terräng Touring Bäck,Töreboda Sweden Offroad 

11 Offroad-körning Rimbo Grusgrop Wild Wäsby 4wd 

12 Rosersberg 
Challenge 

Rosersberg, 
Stockholm Rosersberg 4wd 

18 Terräng Touring Sandlycke, 
Strängnäs Sweden Offroad 

23-25 Midsommarträff Brändåsen, 
Kumla TM´s Brändåsen 

26 Safari Rosersberg, 
Stockholm Rosersberg 4wd 

Juli 
Datum Aktivitet Ort Information/arrangör 

2-17 Sweden Offroad 
Tour 

Falkenberg - 
Kiruna Sweden Offroad 
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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 

 
Maila din beställning till info@jeepclubsweden.se  

och betala samtidigt in på postgirokonto 24 59 39 - 4  

 

 

 

 

 

 

 

KALLELSE TILL JCS ÅRSMÖTE 
 
Alla medlemmar kallas till JCS årsmöte den 28 maj 2005 kl 13.00 vid Rimbo Grusgrop. 
 
Vi börjar dagen med offroadkörning i grusgropen och på de slingor av olika svårighetsgrad som 
finns inom området. Anmälan till körningen görs mellan kl 9.00—10.00. Viktigt att du håller tiden för 
efter 10.00 kan det vara svårt att hitta någon ansvarig och körning på området får inte göras innan 
du ”skrivit in dig”. 
Klockan 10.00 kör vi i karavan runt området och visar var de olika körslingorna finns. Sen är det fri 
körning hela förmiddagen. 
Efter lunchen kl 12.00 håller JCS sitt årsmöte och efter årsmötet fortsätter vi köra på området. 
 
Efter lördagens körning blir det fest med helstekt gris tillsammans med föreningen Wild Wäsby som 
har grusgropen som sin ”hemmabana”.  
 
För de som vill finns det möjlighet att campa på området redan från fredagen då det även kommer 
att anordnas kvällskörning. 
 
Även på söndagen blir det körning i grusgropen. 
 
För att vi ska kunna planera inför lunchen och årsmötet och Wild Wäsby inför kvällens fest måste vi 
veta hur många JCS-are som kommer. 
 
Maila till info@jeepclubsweden.se och anmäl dig senast den 12 maj 2005. 
 
Vi är tacksamma om du talar om vilka aktiviteter du kommer att närvara vid:  
• Offroadkörning lördag 
• Årsmötet 
• Festen 
• Offroadkörning söndag 
 
Handlingar inför årsmötet kommer att mailas ut till alla medlemmar senast 30 dagar före mötet. 


