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NYKÖPING

Besiktningsinspektör Bengt 
Levins ögon spelar i kvälls-
solen när han kliver av motor-
cykeln. En BSA årsmodell -68. 
– Den går igenom, säger han 
till ägaren Börje Wahlströms 
förtjusning.

Nyköpings automobilsällskap 
är på plats vid Bilprovningen i 
Nyköping. Närmare 20 veteran-
ekipage finns där med sina 
 ägare.

Bilprovningens personal ar-
betar övertid.

Men ingen klagar.

Sällan har väl bilprovningens  
personal sett så glada ut över att 
gå igenom underreden, hängt 
ned i motorut-
rymmet på bilar  
eller fått kicka 
i gång motorcyk-
lar.

– Det går lätt slentrian i att 
besikta nya ekipage, men det 
här är kul. När det är gamla for-
don så blir det att man pratar 
med ägarna om fordonet, säger 
Bengt Levin.

Kollegan Örjan Gustavsson 
gick ut och spanade av planen 
vid Bilprovningen och tingade 
raskt en brittisk sportbil, MG 
årsmodell -69.

– Jag tycker om gamla engel-
ska sportbilar. Jag vet inte riktigt 

varför, de är låga och det är ofta 
dålig komfort, men de har något 
speciellt, säger han.

Ägare till MG:n är Sture 
Sparrner, Nyköping. Han pra-
tar om att han blir som ung på 
nytt när han får sätta sig i bilen 
och köra.

Örjan Gustavsson lyssnar och 
letar fel och brister, men hittar 
inga. Bilen får godkänt.

Bilprovningskvällen  är ett sam-
arbete med Nyköpings auto-
mobilsällskap. Bilprovningens 
chef Jim Kerkenberg hoppas 
att det blir en fortsättning nästa  
år.

Sällskapets ordförande Urban 
Nyblom hoppas detsamma.

– Det här är ju något av upp-
taktsträff för oss, säger Urban 

Nyblom.
Mats Ahrin rullar 

in sin Saab -57. Ori-
ginal. Han tog över 
bilen från sin morfar 

för 36 år sedan och bilen tuf-
far på.

– I fjol åkte jag sexhundra 
mil med den. Det är en fröjd 
att köra den, säger Mats Ahrin, 
som en gång i tiden arbetat på 
Saab i Nyköping.

Men han får nedslag på brom-
sarna bak i övrigt inga anmärk-
ningar.

Tommy Kägo
0155-767 03 

tommy.kago@sn.se

Gamlingar 
fick en rejäl 
genomgång

”Det är en fröjd

att köra den”

En Saab 92 årsmodell 1957. Original. Ägaren Mats Ahrin har inte behövt byta mycket på sin trogna vän. Vid besiktningen av veteran-
fordon på onsdagskvällen tillhörde ekipaget ett av de äldsta. FOTO: CALINGE LINDBERG

Börje Wahlström, Tystberga, med sin BSA med sidovagn. Besikt-
ningstekniker Bengt Levin gör sig redo för en inspektion.

Onsdagskvällen på  Bilprovningen var ägnad veteranfordon, här 
får Sture Sparrners klarröda MG -69 sig en genomgång.

Radiokanal 
försvinner
SÖRMLAND Radiokanalen Lug-
na favoriter slutar sända i Ny-
köpings- och Vagnhäradsområ-

det i sommar. Stationen ersätts 
i stället med rockkanalen Bandit 
den 1 juli, uppger MTG Radio i 
ett pressmeddelande. Lugna fa-
voriter kommer bara att finnas 
kvar i Stockholm.

Letar du efter 
lokala företag? Sök på

www.sn.se


