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Mathis Babylette 1914
Föreningen har bett mig värdera denna personbil. Då jag inte kunnat besiktiga
bilen blir denna värdering mer grundad på det allmänna marknadsläget än
objektets faktiska tillstånd.
Enligt bilder samt skriftliga och muntliga uppgifter jag insamlat är bilen i
ett mycket slitet originalskick, komplett så när som på sufflett, sufflettställning
och strålkastare. Bilen är aldrig helt eller delvis renoverad, ej körbar och med
säkerhet ej brukad under de senaste 25 åren.
Något svenskt marknadsvärde finns inte. Den internationella marknaden
värderar den aktuella modellen till 10 000 – 12 000 pund, dvs. mellan 125 000
och 150 000 kronor i perfekt och renoverat skick. Eftersom objektet måste
helrenoveras finns det följaktligen ingen affärsmässig grund för att genomföra
en helrenovering till kostnad understigande förväntat försäljningsvärde. Detta
innebär dock inte att bilen är värdelös. För en hobbyrenoverare kan värdet vara
25 000 – 75 000 kronor beroende på mekaniskt skick och annat som endast
låter sig avgöras vid en genomgripande besiktning.
Bakgrunden till det låga marknadsvärdet är att bilar av denna typ ej är
särskilt eftersökta och att tillgången på likvärdiga bilar är god. Bilens prestanda
eller märkets historia bidrar ej till värdets höjande. ”Värderingen” i Ulricehamns Tidning 90-09-08 ter sig närmast skrattretande. Skribenten har fallit
offer för myten att alla gamla bilar är extremt värdefulla. Bilen har dock ett
ideellt värde som ej kan mätas i pengar. Tack vare att den förmodligen var en
av de första bilarna i den trakt där den finns kvar, har den ett stort värde för
traktens historia, precis som alla andra maskiner och redskap som påskyndat
1900-talets mekanisering av vardagen.
Slutligen vill jag påpeka att en försäljning utomlands innebär kostnader
för frakt, försäkring, försäljningsprovision och eventuella försäljningsoch/eller mervärdesskatter.
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