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Han gör vrålåket miljövänligt
Miljöingenjören Bengt K:son bygger om gamla bilar till miljöbilar.
Idén föddes på en new
age-gård i Värmland.
Att det faktiskt går att
göra veteranbilar miljövänliga.
Det tror Östermalmsbon Bengt K:son som nu
förvandlar sin Jaguar till
etanolbil.
I garaget på Gärdet hänger flera
tavlor som föreställer träd på väggarna. Tanken är att de ska visa
var framtidens drivmedel kan
komma ifrån.
Här jobbar Bengt K:son för fullt
med sin Jaguar från 1983. Tanken
är att göra den gamla monsterbilen till en etanoldriven miljöbil.
– För ungefär tio år sedan jobbade jag på en new age-gård i Värmland. Där fanns ett kollektiv av
uppfinnare som sysslade med att
konvertera gamla bilar till etanol.
Det var då jag blev intresserad på
riktigt, säger Bengt K:son.
Uppfinnarna hjälpte honom att
konvertera sin gamla motorcykel –
en ukrainsk Dpner med sidovagn
– till etanoldrift.
Bengt började läsa miljöteknik
på KTH och då föddes även idén
om att konvertera gamla veteran- Bengt K-son drömmer om att få bygga om bilar i större omfattning. Hans garage är även mötesplatsen för föreningen Klassiska miljöfordon, som jobbar för att
Foto: johan kindbom
bilar till miljöbilar med etanol göra klassiska bilar mer mijövänliga.
i tanken.
– Det är något som jag verkli- samma nivå som bensin.
det är roligt, och man gör något
gen brinner för. Vi måste ställa om
– Jag tycker man måste titta på
bra samtidigt.
w Flyttade till Östermalm på 80-talet
från fossila bränslen
en bils livscykel. I stälw Namn: bengt k:son.
drivna miljöbilar.
till förnybara. I stället
let för att skrota alla
Bengt är även medlem i förenför att skrota gamla
gamla bilar kanske det
ingen Klassiska miljöfordon, ett
w Övrigt: har mekat med bilar
w Ålder: 50+
bilar menar jag att det
går att göra dem milsällskap som just vill göra gamla
ända sedan ungdomsåren. Är
w Bor: På Gärdet. har bott på
går att anpassa dem
jövänliga. Och etanol
klassiska bilar mer miljövänliga.
även aktiv i miljöpartiet och
Östermalm sedan 1980-talet.
till etanol och få dem
har blivit intressant
– Vi är ett 20-tal som är med i
älskar att ge sig ut på vägarna
w Familj: Ett utflyttat barn.
bränslesnålare, säger
igen då bensinen blir
föreningen
och brukar träffas här
med sin etanoldrivna motorcykel
w Gör: arbetar i sitt garage med
han.
allt dyrare. Om det går
i
garaget.
Jag
tror faktiskt att inatt göra om äldre bilar till etanol- dpner med tillhörande sidovagn.
Då etanol har ett
att få ner förbrukningtresset för miljön är något som
lägre energiinnehåll
en av bränslet, vilket
växer just nu bland alla som är inän bensin, krävs det
jag är övertygad om,
tresserade av veteranbilar. Vi måsofta mer bränsle för
kan det bli lönsamt att ny bra miljöbil. Då kan det vara ning. Men marknaden har hittills te ju lämna en jord till våra barn
bengt k:son
att driva en bil. Men
köra äldre bilar med billigare att bygga om de gamla.
inte varit så jättestor. Han försör- och barnbarn också, säger han.
K:sons plan går ut på
miljövänligare bränsjer sig på diverse uppdrag, och arl Sebastian Chaaban
att bygga om bensininsprutningen le, säger han.
Bengt K:sons dröm är att för- betar på fritiden med Jaguaren.
i bilarna, och hoppas på så sätt att
– Jag ser det också som en klass- vandla garaget till en verkstad och
– Det här är inget som jag kom- sebastian.chaaban@mitti.se
få ner förbrukningen av etanol till fråga. Alla har inte råd att köpa en bygga om bilar i större omfatt- mer att tjäna stora pengar på. Men tel 550 551 38

”Det här är
inget jag
kommer att
tjäna pengar
på. Men det
är roligt.”
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