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Motor. British Motor Meet utökades till tredagars-evenemang

Brittiska bilar invaderade Hjo

Motorträffen British Motor Meet 
firade i år fem år och fick utökad 
aktivitet i och med kringarrang-
emanget engelska helgen. 

Redan under fredagskvällen an-
lände den välkände bilmekanikern 

och TV-profilen Bosse ”Bildok-
torn” Andersson tillsammans med 
deltagande bilägare och åt engelsk 
buffé på Brevikens golfanlägg-
ning, för att sedan inleda det stora  
arrangemanget under lördagen. 

Då ställde över hundra bilar med 
engelsk anknytning upp sig inne i 
stadsparken. 

Bosse ”Bildoktorn” florerade un-
der dagen kring de många välput-
sade ekipagen, bland annat jubilar-
erna Rover P6 som firade 50 år och 
Morris och Aston Martin som båda 
firade 100 år. Med så många år på 
nacken fanns det många frågor att 
ställa och goda råd att ge mellan 
bilägarna och doktorn, både på 
tu man hand och under program-
punkten ”fråga doktorn”.

– En brittisk bil går aldrig sönder, 
den upphör bara tillfälligt att fung-
era, skrockade Bosse ”bildoktorn” 
som inledning av frågestunden. 

Vid torget serverade handlarna 
te och scones till toner av engelsk 
och irländsk musik, och restau-
rangerna erbjöd klassiska engelska 
rätter, bland annat fish and chips. 

Vänstertrafik till torget
När dagen gått i alla de engelska 
tecknen stängdes delar av stads-
kärnan av för ordinarie trafik och 
en kortege i vänstertrafik inleddes 
från hamnen upp till torget. Som 
avslutning på helgen lämnade de 
brittiska bilarna Hjo, för en längre 
skaraborgsrunda genom Tibro, 
Åsle Tå och vidare mot Ålleberg.

Arrangörerna i British Motor 
Meet, Destination Hjo, Lions och 
Hjo kommun var nöjda med hel-
gen. 

– Det är långt ifrån alla städer 
som ett arrangemang som det här 
passar in i, men inramningen som 
Hjo ger är perfekt. Vi är mycket 
nöjda även i år och utökningen 
med det engelska temat som ge-
nomströmmar hela staden är bara 
att tacka för, sammanfattar sam-

ordnare för British Motor Meet, 
Hans Örtlund.

Malin Ingsten

rule britannia. I helgen kläddes Hjo  
i rött, vitt och blått och förvandlades för  
en stund till en engelsk småstad. 

Det märktes både på matservering,  
musikunderhållningen och inte minst  
fordonen som anslöt sig genom arrange-
manget British Motor Meet.

Sällan går det för sig att köra vänstertrafik inne i stadskärnan, men under den engelska helgen var det ett givet inslag. Först i kortegen körde en av samordnarna för British Motor Meet, 
Göran Hagmyr, tätt följd av Bosse ”bildoktorn” Andersson med passagerare Lisbeth Göthberg, Hjos kommunchef i bilen.   FOtO: Malin ingsten 

För andra året i rad var Bosse 
bildoktorn Andersson i Hjo och 
var konferencier. En av många pro-
grampunkter han skulle hinna med 
var att signera sina böcker, här får 
Ann Janeke ett exemplar. 

En riktig pärla stod Christian Kugelberg för med sin Rolls Royce. ”Denna 
bytte jag till mig för sju år sedan. Innan hade jag en Aston Martin DB2. Jag 
tror jag gjorde ett gott byte”, säger han nöjt. 

”En exakt kopia av min första bil, och han går som en prins på vägen”,   
berättar Sune Peterson som tillsammans med sin fru Lilian inte bara 
har sin Ford Zephyr att visa upp, utan även ett litet minimuseum från 
1960-talet som är tidsperioden de älskar. 

Intresset var stort då olika bil-
modeller visade upp sig nere  
i stadsparken.  


