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Bilar från A till Ö
Varför heter bilarna som de gör? Umeås största bil- och språk-
nörd, Fredrik Andersson, söker svar på denna och andra frågor  
i en faktafylld artikelserie om gamla och nya bilar.

FREDRIK 
ANDERSSON
Bil- och språkfantast

Amerikanen Howard A. Darrin var 
verksam i New York, Paris och Holly-
wood. Men av någon anledning tyckte 
omgivningen att han framför allt var 
nederländsk.

Howard A. Darrin (1897-1982) från Cran-
ford, New Jersey, var under slutet av första 
världskriget stationerad som pilot i Frank-
rike. Efter kriget grundade han tillsammans 
med några andra personer flygföretaget 
Aero Limited. Med före detta militära 
sjöflygplan fraktade företaget post och pas-
sagerare mellan New Jersey, Bahamaöarna 
och Florida. I mars 1922 störtade ett av fö-
retagets flygplan utanför Floridas kust och 
fyra personer omkom. Darrin började då i 
stället handla med värdepapper och begag-
nade lyxbilar i New York, där han träffade 
fordonsformgivaren Thomas L. Hibbard 
(1898-1982). Denne hade några år tidigare 
grundat bildesignfirman LeBaron tillsam-
mans med Raymond H. Dietrich. (Varken 
Hibbard eller Dietrich hette alltså LeBaron 
och så vitt man vet var ingen av dem baron 
– namnet valdes helt enkelt för att det lät 
så franskt och fint.)

Nuförtiden får personbilar ofta både un-
derrede och kaross från samma tillverkare. 
För hundra år sedan var det dock vanligt 
att lyxbilar kom till genom att separata 
firmor skapade påkostade påbyggnader på 
chassier från biltillverkare. Det var sådana 
kostbara karosser som LeBaron ritade.

Förnäma fordon från fransk fabrik
År 1923 åkte Darrin och Hibbard till Paris 
för att sälja LeBaron-karosser, men i Paris 
glömde Hibbard partnern där hemma och 
startade istället företag tillsammans med 
sin nye vän. Hibbard & Darrin byggde 
lyxkarosser på chassier från bland andra 
Hispano-Suiza, Maybach, Packard och 
Rolls-Royce.

Hibbard återvände till USA 1931. Dar-
rin blev kvar i Paris några år och byggde 
karosser tillsammans med ny kompanjon. 
1937 flyttade Darrin till Los Angeles där 
han skapade specialbeställda bilar åt de 
rika i Hollywood samt formgav bilar åt 
Packard, bland annat modellen Clipper. 
Han ville också skapa ett eget exklusivt 
bilmärke, men försöket föll på att det då, 
just efter andra världskriget, var svårt att få 
tag på material. På 1950-talet ritade han en 
sportbil åt Kaiser Motors. Modellen Kaiser 
Darrin tillverkades i 435 exemplar.

Howard A. Darrin var känd under smek-
namnet Dutch. Det engelska ordet Dutch 
betyder bland annat ”nederländsk” eller 
”holländsk” och enligt flera källor kallades 
Darrin detta för att han härstammade från 
Nederländerna. Men denna förklaring är 

problematisk på flera sätt. Inget tyder på 
att Darrin skulle vara ett nederländskt 
namn. Det kan naturligtvis vara så att 
eventuella nederländska förfäder bytte 
namn eller ändrade namnets stavning när 
de kom Nordamerika – så har bevisligen 
många immigranter gjort. En än viktigare 
invändning är dock att Howard A. Dar-
rin själv inte nämner något nederländskt 
påbrå.

Américain – moi?
Det förekom visserligen rykten om att den 
berömde bildesignern skulle vara en immi-
grant från Europa. Och mycket tyder på att 
han själv gjorde sitt bästa för att ge näring 
åt sådana rykten – kanske för att det var 
bra reklam, kanske för att det helt enkelt 
roade honom. Vid hans lokaler på Sun-
set Boulevard i Hollywood, Los Angeles, 
skyltade han med varumärket Darrin of 
Paris. Och ibland talade han engelska med 
fejkfransk brytning. I en intervju för den 
amerikanska biltidskriften Motor Trend 
i februari 1953 sade han: ”Med ett namn 
som Darrin och med den där skylten ’Dar-
rin of Paris’ utgick alla automatiskt ifrån 
att jag var fransk. I Hollywood var detta 
värt mer än allt arbete jag någonsin gjort. 
Jag hade formgivit bilar i Paris i 15 år, så 
varför skulle jag berätta att mina förfäder 
var amerikanska nybyggare eller att en 
Darrin deltog i den amerikanska revolutio-
nen? Det skulle bara ha gjort dem besvik-
na. Jag minns inte att jag någonsin sagt till 
någon att jag var fransk, men å andra sidan 
har jag aldrig försökt omvända någon som 
ville tro det.”

Det är alltså inte konstigt att det 
uppstått rykten om att Darrin skulle 
vara europé. Däremot är det konstigt att 
man med smeknamnet försökt få honom 
att bli nederländsk. Visserligen kan det 
stundom vara svårt för amerikaner med 
geografin på andra sidan Atlanten och 
visserligen har Dutch en 
bredare betydelse än 
bara ”holländsk” – 
enligt ordboken kan 
det engelska ordet 
också betyda bland 
annat ”kontinen-
talgermansk” eller 
”tysk” – men så 
långt som till 
Paris sträckte 
sig nog aldrig 
Nederländerna.

Darrin – flygande 
holländare?

Howard A. Darrin.

Bilmodellen Kaiser Darrin från 1954, med skjutbara dörrar som ett utmärkande drag.

Agneta Gustafsson är advokat vid Advokatbyrån Nywa. I Bil & Bostad 
förklarar hon varannan vecka juridiska ord och begrepp samt svarar 
på läsarnas frågor om juridik, främst om avtalsrätt och bostadsköp.

Advokaten Agneta

Har du en fråga? Skriv till Agneta!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal, 
skicka din fråga till Agneta på e-postadressen advokaten@nywa.nu.

Vänligen notera att alla upplysningar enbart är informativa och inte utgör legal rådgivning. Rättslig rådgivning kan endast 
lämnas av advokat eller jurist som erhållit handlingar och fullständig information om omständigheterna i det enskilda fallet.

AGNETA
GUSTAFSSON
Advokat,  
Advokatbyrån Nywa

I en tidigare krönika om juridiska ord 
på bokstaven Ä har jag skrivit om ägar-
lägenhet, äktenskap, äktenskapshinder, 
äktenskapsförord och äktenskapsskillnad,  
som du finner på www.nywa.se och på 
www.bilobostad.se. Nedan behandlas  
ärvdabalken och äganderätten.

Vad är ärvdabalken?
Ärvdabalken är den lag som innehåller 
regler om arv, testamente, boutredning och 
arvskifte. Varför kallas då ärvdabalken 
för balk och inte för lag? Inom juridiken 
är balk en benämning som finns kvar från 
landskapslagarna, som tillkom från 900-ta-
let till 1300-talet. Landskapslagarna var
uppdelade och systematiserade i balkar ef-
ter praktiska livsområden. Balkindelningen 
har därefter bibehållits allteftersom svensk 
lag har reformerats. Numera har vi äkten-
skapsbalken från 1987, föräldrabalken från 
1949, ärvdabalken från 1985, jordabalken 
från 1970, byggningabalken från 1736, 
handelsbalken från 1736, brottsbalken 
från 1962, rättegångsbalken från 1942, 
utsökningsbalken från 1981, miljöbalken 
från 1998 och socialförsäkringsbalken från 
2011.

En del av ärvdabalkens regler består av 
principer som härstammar från medeltiden. 
En av dessa är den på landskapslagarnas 
tid stadgade principen, att endast den som 
lever vid arvlåtarens död kan ärva. Princi-
pen medför att ett barn som inte är fött vid 
arvlåtarens död, men som är avlat dessför-
innan och senare föds med liv, har rätt att 
ärva. Vidare måste arvtagaren överleva arv-
låtaren. Ibland kan det dock vara svårt att 
avgöra vem som levt längst, exempelvis när 
en familj dör i samma bilolycka. I dessa fall 
måste det fastställas i vilken ordning som 
släktingarna dog. Ett barn som varit i livet 
en liten stund längre än sin enda förälder, 
har alltså rätt att ärva sin förälder.

I ärvdabalken finns även regler om testa-
menten och vilka krav som måste vara upp-
fyllda för att ett testamente ska vara giltigt. 
Ett av kraven är att testamentet ska upprät-
tas skriftligen och undertecknas samtidigt 
med två närvarande vittnen. I ett rättsfall 
från 1978 bedömde Högsta domstolen att 
kravet inte var uppfyllt när två vittnen, var 
för sig och efter varandra, skrivit under ett 
testamente. Vid undertecknandet befann sig 
vittnena i två olika rum som låg bredvid 
varandra och där dörren mellan rummen 
stod öppen. Vittnena ansågs inte ha varit 
samtidigt närvarande och testamentet var 
därför ogiltigt.

Ärvdabalken reglerar inte gränsöverskri-
dande arvssituationer. Vid ett utländskt arv 
blir istället lagen om arv i internationella 
situationer aktuell.

Vad är äganderätt?
I juridisk mening är äganderätten den mest 
långtgående förfoganderätten som kan fö-
religga till en viss rättighet, sak eller egen-
dom. Du kan till exempel ha äganderätt till 
ett patent, en bil eller en fastighet.

Förr i tiden var äganderätten till fast 
egendom, främst jord, en kollektiv rätt. 
Den tillkom släkten, ätten eller byalaget till 
skillnad från lös egendom, såsom kläder 

och redskap, som betraktades som privat 
egendom. Det förekom dock individu-
ellt ägande av fast egendom redan under 
äldre medeltid. Äganderätten inskränktes 
i viss mån genom den kungliga maktens 
anspråk på naturtillgångar. Naturrättens 
och liberalismens tankar medförde därefter 
att äganderätten stärktes. Från 1800-talet 
och framåt har dock samhällets krav på att 
få använda fast egendom till allmännyttiga 
ändamål blivit allt starkare.

Äganderättsskyddet har haft en stark 
politisk laddning. Många anser att ägan-
derätten är det bärande fundamentet i vårt 
ekonomiska system och därför förtjänar ett 
starkt grundlagsskydd, medan andra anser 
att äganderätten är ett hinder mot politiska 
reformer. Nyligen presenterades en statlig 
utredning som innehåller förslag om hur 
den privata äganderätten till skog kan stär-
kas. I utredningen föreslås bland annat en 
utökad rätt till ekonomisk kompensation 
för markägare när det gäller olika åtgärder 
som vidtas till skydd av skogen.

Idag är äganderätten grundlagsskyd-
dad. Skyddet för äganderätten finns utöver 
grundlagen också reglerad i folkrättsliga 
dokument som Sverige har tillträtt, till 
exempel Europarådets konvention om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna samt Europe-
iska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna.

I 2 kap. 15 § regeringsformen anges 
att var och ens egendom är tryggad, men 
rättigheten är inte utan undantag. Den 
individuella äganderätten innebär dock inte 
en obegränsad förfoganderätt över egen-
dom. Staten kan tvångsförvärva egendom 
genom expropriation när det krävs för att 
tillgodose angelägna allmänna intressen. 
Vidare inskränks äganderätten till mark av 
allemansrätten, som ger allmänheten tillgång 
till naturen för att till exempel vandra, bada 
eller plocka bär och svamp. Vill du läsa mer 
om allemansrätten kan du se min tidigare 
krönika därom som finns på www.nywa.nu.

Du kan förlora din äganderätt till lös sak 
genom att någon annan gör ett så kallat 
godtrosförvärv. Om vissa förutsättningar är 
uppfyllda när någon till exempel köper din 
bil av någon som inte äger bilen eller har 
rätt att sälja den, kan du i vissa fall förlora 
äganderätten till din bil om köparen var i 
god tro.

Jag avslutar med några ord 
av den före detta domaren 
i USA:s högsta domstol, 
Ruth Bader Ginsburg, 
även kallad ”RBG” 
(1933-2020). ”I would 
like to be remem-
bered as someone 
who used whatever 
talent she had to 
do her work to 
the very best of 
her ability.”

Om juridiska begrepp 
på bokstaven Ä


