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Opbygning af karosseri til TR 6
Af Ove Pedersen

I sidste nummer af dette blad blev det beskrevet, hvordan Jan 
Lous havde repareret rammen på hans TR6. I det forløbne år 
har Jan været beskæftiget med at reparere karosseriet. 

For at holde målene og undgå skævheder, er der primært 
to måder, som kan anvendes, når karosseriet skal have isat 
nye pladedele. Den ene måde er at bygge karosseriet op på 
rammen, og skifte så få dele som muligt ad gangen. En anden 
metode, som i starten vil være mere arbejdskrævende, er at 
bygge et stativ til karosseriet, så det kan repareres, efter at 
det er taget af rammen. Dette giver en større frihed og bedre 
mulighed for at udtage eller reparere de gamle pladedele og 
indsætte nye. 

Jan har valgt at fremstille et stativ, så han nemt kan komme 
til de forskellige dele. Stativet er sat på hjul, så karosseriet kan 
flyttes frem og tilbage. Denne metode har den fordel, at karos-
seriet evt. kan sendes til sandblæsning og maling, uden at der 
opstår skævheder ved flytning af karosseri fra sted til sted. 

For at få et overblik over, hvordan tilpasninger m.v. var, 
inden bilen blev skilt, er der taget billeder af alle samlinger. 

Så det under opbygningen har været muligt at se, om der var 
ting, der skulle tages højde for, inden de nye dele blev skiftet. 
Efter at karosseriet var opmålt på kryds og tværs og gennem-
fotograferet, blev stativet nøje tilpasset de steder, hvor der 
kunne opstå problemer med skævheder. Der er sat særligt 
fokus på tilpasningen ved døre samt bag - og frontklap. 

Karosseriet blev sandblæst for at finde ud af, hvor der var 
tæring i karosseriet, og for at få en ren overflade, der var fri 
for rust og maling, når der skulle svejses. 

Jan valgte at reparere en side ad gangen, og startede med tage 
bageste inderskærm, paneler og bund af. Herefter blev den 
nye bund, inder- og yderpaneler samt inderskærm svejset 
på plads. For at gøre siden færdig blev de to pladedele i B-
stolpen monteret, på samme måde blev den modsatte side 
repareret. Efter at inderskærmene og de to sider var blevet re-
pareret, blev bagpanelerne og H- stykket fjernet og udskiftet 
med nye stykker. For at få klappen til at sidde præcist med 
de nye pladedele, var det nødvendigt at montere bagklappen 
med tætningslisten, da det viste sig, at der i forhold til de 
gamle dele var forskel i målene på de nye.
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For hele tiden at sørge for at få en fin tilpasning, er det en 
god ide først at hæfte (evt. blindnitte) de nye pladedele og 
så prøvemontere døre, bag - og frontklap, (husk at anvende 
eventuelle gummilister) inden delene svejses på, da dette 
giver mulighed for at rette eventuelle skævheder. 

Efter at den bageste del af karosseriet var opbygget, var det 
forendens tur. Denne var i bedre stand og kunne derfor 
repareres uden de store udfordringer.

Dørene er blevet skilt og repareret for rust og har fået nye 
dørplader. Efter at karosseriet er repareret, er det igen blevet 
sandblæst og sendt til maler for at blive grundmalet..

Tilbage fra maleren blev karosseriet prøvesamlet, hvor døre 
bag- og frontklap blev monteret, og efter diverse tilpasninger 
er de løse dele igen blevet afmonteret og, sammen med ka-
rosseriet, sendt til maleren for at få den afsluttende lakering. 

Efter Jans udsagn har de pladedele, han har udskiftet, passet 
fornuftigt, men der har dog været nogle, der skulle tilpas-

ses yderligere. Dette gjaldt især de små plader, som lukker 
panelerne af i hver ende.

Hvad er så kriteriet for at få succes med at få opbygget et 
karosseri med nogle fine tilpasninger?  Som Jan siger: Tag 
det roligt, brug den nødvendige tid og vær meget omhyggelig 
med opmåling og tilpasning af døre, front og bagklap. 

På billederne kan ses, at stativet kan finjusteres ved hjælp 
af møtrikker, som er monteret på de gevindstykker, der er 
svejset på stativet. 

For at gøre det muligt at arbejde inde i karossen, er bunden 
understøttet af nogle tværstykker. Hvor håndbremsen skal 
sidde, er der monteret et beslag, som er gjort fast til stativet, 
så kardantunnellen holdes på plads og ikke kan flytte sig.  

Læg endvidere mærke til hullerne i de gamle inderskærme, 
dette skyldes, at de gamle punktsvejsninger er blevet boret 
ud, så de gamle dele kan tages af. Hullerne bruges efterføl-
gende til at punktsvejse de ny paneler. 
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