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Byt vatten-
pump och
kamrem
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PORTRÄTT: BIYW M3 PORTRÄTT: BIV]W fY3

DET MESTA UNTKT" M3 hor inte mycket gemensomt med vanligo 5-serien. Det ör ¡ princiP boro motor-
huven som är identisk - och baklyktorno förstås! övrigo 5-serieprogrommet fick nya 1988.
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Första generationens BMW M5 är en epokgörande
modell för bilentusiaster. Absolut ingenting lämna-
des åt slumpen under utvecklingen. Bilens bygg-
kvalitet, precision och vägegenskaper är än idag
svårt att matcha.

lroniskt nog var det just slumpen som gjorde
att Andreas Liljekvist kunde hitta sin drömbil: en
svensksåld, välskött M5 i originalskick.

AV EMANUEL GYLLING (TEXT), PIERRE EKMAN (FOTO)

et är inte lätt att hitta
M3:or av den här sort-
en. Svensksåld, med
en tidigare ägare och i
originalskick.

Bilens första ägare var en man i 70-
årsåldern. Enligt uppgift valde han
mellan en BMW eller en Mercedes,
men övertalades av barnbarnen till
att köpa en M3.

Färgvaiet är på sätt och vis unikt.
Det finns nämligen bara en svensk-
såld 90:a i Sterlingsilver. Snyggt att
se på, ovanligt och dessutom lätt
att hålla rent, menar Andreas Lil-
jekvist.

- Det var en ren slump att jag
köpte den här bilen, berättar han Jag
råkade bara höra att en bilhandlare
här i stan skulle få den i inbyte.

Både skicket, historiken och priset
kändes rätt. Det var inget att fundera
på. Andreas drog iväg till handlaren
med sin BMW 323 -84, första bilen
sedan körkortet, och slog till.

- M3 var ju drömbilen, minns
han.

Nu har det gått åtta ár sedan den
minnesvärda dagen. Och Andreas
erkänner att M3:an inte ¡ullar så
särskilt ofta numera.

- Det blev ju många mil i början,
men nu har jag fått två andra bilar
i garaget. En 2002tii som jag köpte
för fem år sedan, och en 2002 Turbo
som jag har haft i tre år.

Samma grundmotor
Man kan alltså kalla Andreas fôr en
samlare.

- Visst blir det mycket att hålla
reda pá med tre bilar, erkänner han.
Det tar tid att sköta och serva dem,
men det är egentligen ir-rga problem.
Motorn är ì grunden densamma på
alla tre, till exempel passar samma
oljefilter på bilarna.

På senare tid har 2002 Turbon fått
mest körtid.

- Har inte hunnit köra M3:an så
mycket som jag skulle vilja, säger han
och sneglar lite ursäktande mot den
silverfärgade skönheten.

Den är verkligen i ett fantastiskt
skick, såväl på utsidan som på insi-
dan. Andreas är noga med att tvätta
och hålla rent, men inte överdrivet
mycket.

- På träffarna vill man ju inte ha
sämre puts på bilen än den andra,
ler han.

M3:an är ganska välutrustad.

Den har svart skinn, radioförbere-
delse, takantenn, stora f ärddatorn,
stolsvärme, velourmattor och tak-
1ucka.

Men det sistnämnda kan Andreas
klara sig utan.

- Känns inte så helrätt med tak-
lucka på en sådan här bil, säger
han. Men det är ändå vanligt på
M3 E3O

Dyra tillbehör
Andreas har lyckats hålla fingrarna
i styr och behzillit sin M3 som den är
tänkt att se ut.

Nåja, nästan i alla fall.
Fälgarna har monterats i efter-

l.rand. De är 16" höga BBS kryss-
ekerfälgar som fanns som tillval tiII
M3. Till det har Andreas satsat på
sänkningsfjädrar frán Bilstein.

Frontspoilern har fått tillökning
i form av en äkta splitter från M3
Sport Evolution.

- Den täcker upp hela undersidan
bakom spoilern. Nu är den inställd
på lågtmarktryck, men den kan stäl-
las framåt för mer tryck.

Och den var inte billig, medger
Andreas. Samma sak med gummi-
listerna som löper längs med hela
sidan av motorhuven, även de en
Sport Evolution-deta1j.

- De tätar i glipan mellan karossen
och huven för att ge bättre aerody-
namik, förklarar han.

Andreas har även monterat nya
instegslister. De kommer från Sport
Evolution Il-bilarna, men kunde lika
gärna ha suttit där från början. Han
visar också fotstödet vid pedalerna
- ett originaltillbehör med prydligt
instansad M-1ogga.

En tidsenlig Blaupunkt-bandare
har också kommit till rätta.
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- Det får inte bli för mycket mo-
difieringar, resonerar han. Allt ska
kunna återställas utan problem

Bekymmerslöst
När man pratar BMW och deras
magnifika motorer är det alltid de
raka sexorna som kommer på tal.
Och då särskilt det magnifika ef-
fektuttaget per liter cylindervolyrn
i M3 E36.

E30-generationen började på 195
hk, men till årsmode11 1990 fick M3
en lite starkare maskin än inr-ran, tack
vare bland annat grövre insug och
natriumkylda avgasventiler. Den 2,3
lìter stora fyran imponerade än mer
med 215 hk!

Den hårdtrimmade motorn skru-

var förstås upp förväntningarna - l Lt

M3 E30 ska vara en skör sak sollr
krâver minutiös vård. Mer-r dct stiinr-
mer inte, tycker Andreas

- Jag har inte haft några bekynrnrt,r
med min bil. Har bytt slutljtrtlrliìrn-
paren för att svetsfogarrla rrurI rlr,n
sprack upp

Och att den skulle vara s¿i orliijligt
dyr att äga vill han inte hcÌlcr h¿illa
med om.

Andreas väljer att göra aìl scn,icc
själv, eftersom han kan oclr lral rrröi-
lighet till det.

- Eftersom jag kan elLtusiastför-
säkra den genorn BMW Club Schwe-
den kostar försäkringer-r l¡ala runt
1 000 krorlor om året. Reservclelar
finns det gott om, tilÌ och urctl till

nlin¡ 2002:or. Delarna är inte över-
tl rivcI clyra.

Tävlingsarvet
Siï r,acl är haken? M3 E30 är en fan-
t¡stisk bìl med utstickande design,
lrä r'lig motor och fantastlsk körgläd-
jc. Dessutom är den välbyggd och
rimlig att âga.

Jo, haken är att det inte kryllar av
bra exemplar till sa1u. Inte om mart
söker efter bilar i fint originalskick.

P¡iserna är höga jämfört med då-
tida M5 E34, och för all del den nyarc
M3 E36. Bilar som man ser lite oftâre,
lnen som sällan är orörcla.

- Det beror kanske på tävlings-
arvet som M3 E30 har, spekulerar'
Andreas. Det har ju varken M5 elÌcr

de nyalc M3-modellerna De bilarna
är hclt ¡ nnorlurrda och passar bättre
på ,A,utobahn än vad M3 E30 gör

- De här bilarna är ju så speciella
också, fortsätter han. Allt känns så
gccliget, välanpassat och tajt.

Det händer att Andreas får en del
c-post och telefonsamtal från speku-
lanter pá bilen, men har-r hålier hårt
i sin M3.

Vi förstår honorn. Ett så här väl-
skött exemplar blir bara bättre och
bättre med tiden! û

INTERNET
O Du som vill veta mer om M5
E30, eller kanske redan har en, bör
kolla in Svenska M5 E30 Registret.
På www.m3e30 se kan du bland
annat läsa om chassinummer, pro-
duktionscykeln och historiken.

ANDR,EAS KöPTIPS
O Rätt service är mycket viktigt. Om
man slarvar blir det därefter.
O M5 E30 är väldigt tåliga. De
klarar hård körning - om de sköts
ordentligt.
O Kamkedjesträckarna kan börja
rassla. Det låter illa, men det är
ingen fara. Många väljer att byta
till kedjesträckare från M3 E3ó.

SAl,lllANFATTNll{G
BMW M3 -90
Effekt: 215 hkl6750 rpm

Vridmoment: 230 Nm/4 ó00 rpm

0l0O km/h: ó,7 sekunder

] Toppfart: 241kmlh

Agare: AndreasLiljekvist,Nä[traby

. Moton 4-cylindrig radmotor på 2 302
cc Fyra vent¡ler per cylinden dubbla över-
liggande kamaxlar som drivs av dubbla
kamkedjor. dubbla ventillädrar. Bosch
Motronic ¡nsprutning Kompression l0 5l
. Transm¡ssion: Bakhjulsdr¡f t. 5-vãxlad
manuell låda (ettans växel nere till vän-
ster). 25-procent¡g diffbroms
. Kaross:2-dorrars 4-sits¡g Endast mo-
torhuv och grill är ¡dentisk med övriga
E5O-serien Cw-vãrde 0.33
. Fälgar: Original BBS kryssekerfälg,
7.5x1ó (tillval)
. Nypris: 324 300 kr (1990)

g!øfru¡n¡C. Modetlåret l99o var ett bro år för BMW M5.
Effekten ökode från ,95 till 2r5 hk.
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