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Det började på kvällen innan 
”Ronnie Peterson Historic Grand 
Prix” på Scandinavian Raceway i 
Anderstorp. 

Hade åkt upp till Borås till min 
chefmekaniker Mikael för att be-
stämma när jag skulle plocka upp 
honom i Sexdrega på fredag mor-
gon. Träffade också Anders Jensen 
... vi hade ett fint samtal om hans 
bror Rolf, som efter kvalet på Kin-
nekulle fick en hjärtattack i depån 
... vilket slutade så tragiskt med att 
han senare avled. 
Saknar Rolf jättemycket ... 

Vi hade en fantastisk helg tillsam-
mans på Munkebjerg Hotel förra 
sommaren, med Annika och Rolf 
och Anders, som i Munkebjerg 
Hillclimb körde sin vita underbara 
SAAB till en historisk seger!

Kom, som inte helt ovanligt, något 
försenad till Mikael hemma i Sex-
drega och vi drog iväg i den lilla 
gröna ... i sval morgonluft med Fer-
raribränslet i tanken, denna 6 juni 
innan övriga Sverige hade vaknat 
för att fira vår Nationaldag!

Per skulle köra sin specialbyggda 
Audi Coupé Quattro i Nordic 
Super Cars och Anders Jensen 
och Pontus, dagens mekaniker, 
fanns redan på plats då vi anlände 
i depån. Fredagen utnyttjades för 
träning och tidskval, medan det 
första racet kördes på lördagen och 
fortsättning med det andra under 
söndagen. Per lyckades knipa en 
tredjeplats i första racet …och en 
ursnygg pokal, grattis!  

Allt fanns på plats ... från Histo-
riska Formel 1 med March och 
Lotus, läckra GT-bilar och WSM/
Prot70 med Lola och Chevron och 
Sport 2000, till dagens Nordic 
Super Cars ... och Ginetta Cup, 
med Peter Simons & Motorklub-
ben, där Anders Jansa debuterade 

i sin fräcka Ginetta, blå med gröna 
ränder ... 

Tre härliga racingdagar i strålande 
sol med massor av glass ... och ännu 
mera massor av knott, som anslöt 
då kvällens aktiviteter började och 
hängde sedan kvar i depån ...

En mycket speciell känsla ... att se 
och höra dessa fantastiska motorer 
i bilar, som åtminstone jag bara 
hade sett på bild ... eller möjligen i 
någon TV-utsändning! Att se och 
höra Stefan Lill-Lövis dra förbi i en 
gul-å-blå lackerade March 761med 
varvtider under ’en-å-tretti’ ... eller 
den svarta John Players Special Lo-
tus 76, eller några vrålande Chev-
ron!
Det känns ... och det känns väldigt 
fint ... vilken härlig helg!

Ser fram emot nästa stora träff med 
historisk och sportvagnsracing för-
sta helgen i juli ... Svensk Sport-
vagnsmeeting på Ring Knutstorp 
den 4-6 juli! Har du inte varit där 
tidigare ... så ta chansen, åk ner i 
år ... du kommer inte att bli besvi-
ken! 

En av årets i särklass bästa racing-
helg, om du gillar sportvagnar el-
ler historisk racing! Kanske har du 
även möjlighet att delta i MGCC:s 
Sportvagnsrally under lördagen ... 
med målgång på banan, om det nu 
finns platser kvar!

Me’ som alltid massor av allra bäs-
ta sommarhälsningar ...

Heikki / i den lilla 
gröna Lotus Elise 111S
arkitekt & racerförare

ledare

En underbar torsdag ... eller en dag 
på racingbanan!

Heikki Särg

Ordförande
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Jag heter Niklas Olofsson, är 22 år och bor 
7 mil norr om Göteborg i en liten ort vid 
namn Skärhamn.
 Mitt sportvagnsintresse började redan 
i de yngre tonåren då jag läste biltidningar 
och spelade film/datorspel. En SAAB 9-3 
med 200 hk blev min första egna bil. Kan-
ske inte direkt en sportbil förstås. Men efter 
att ha begåvats med justerbara stötdämpare 
och hårdare, lägre fjädrar fick den lite mera 
väghållning.
  Tyvärr bjöd en vän som importerar bilar mig på en åktur i en Nissan 
Skyline GTR, sedan var jag fast. Så jag sålde SAAB:en och införskaffade min 
nuvarande entusiastbil. Det blev en Nissan Skyline R33 GTS25T. I bilen sitter 
en 2.5 liters rak turbosexa. En skapligt avancerad maskin där bl a turbon har 
ett keramiskt turbinhjul. Motorn sitter där fram med drivningen på klassiskt 
vis där bak. Efter lite modifikationer lämnar motorn numera cirka 300 hk. 
För närvarande håller bilen på att prepareras inför bansäsongen 2008. Det är 
den typ av körning jag tycker är roligast - att köra på bana.
  Jag tänker också trimma chassiet. Därför pågår utbyte av bussningar, 
fjäderben och bromsar. Allt för att bättre klara av de R-däck som jag kommer 
köra runt på nästa år. Tanken är också att då ta racinglicens så att jag kan 
hantera bilen bättre.

klubbnytt

Lars-Göran Itkowitz kör sin Lotus 12 på Monacos GP Historique 2008 
(foto via CAM)

Omslagsbild:

Nya medlemmar

Niklas Olofsson, 
ny medlem

Styrelsen påminner
Våren har kommit. Med den har också ett antal påminnelser gått ut till er som fortfarande inte 
betalt medlemsavgiften. De som har anmält sin mailadress har redan fått påminnelse och jag har 
varit i kontakt med flera som lovat betala men sedan inte hört av sig. Dessa påminns nu tillsam-
mans med er andra som glömt bort det.
 Medlemsavgiften för fullbetalande är 500 kr och den är 150 kr för familjemedlemmar, 10 kr 
för stödmedlem. Glöm inte skriva ert namn på avin.
 Betala nu till plusgiro 421 53-7 eller bankgiro 5073-2718. Då får ni Bulletinen, ni får behålla 
er licens och er försäkring och klubbens funktionärer kan ägna tid åt att arrangera träffar och 
aktiviteter för medlemmarna i stället för att jaga sena betalare. 
 Vill du inte vara med, var snäll och meddela Benny Wahlberg på telefon 031-572702 
alt. 070-3337212, eller via mail till bennywahlberg@hotmail.com, tack.

Hälsningar från styrelsen och er kassör, Benny Wahlberg.
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Kontaktlista SVKG:s 
styrelse 2008

Ordförande:
Heikki Särg
Tel: 0706-198747
Arbete: 031-7501308
Mobil: 0708-757557
Fax: 031-7501301
E-post: lot49us@hotmail.com

Vice ordförande:
Niklas Falk
Tel 031-7769694
Mobil: 0703-567456
E-post: NiklasFalk@mac.com

Sekreterare:
Stellan Östlingh
Tel: 033-414192
Arbete: 033-414192
Mobil: 0705-414114
Fax: 033-414192
E-post: valsserv@algonet.se

Vice sekreterare:
Mona Olsson
Tel: 031-960593
Mobil: 0703-179737
E-post: mona.olsson@gmail.com

Kassör:
Benny Wahlberg
Tel: 031-572702
Mobil: 0703-337212
E-post: bennywahlberg@hotmail.com

Klubbmästare:
Gustaf Hörnestam
Tel. 031-3220759
Mobil: 0739-020759
E-post: gustaf.hornestam@volvo.com 

Suppleant:
Karl Pilkrantz
Mobil: 0708-29 34 55
E-post: karl.p@euromail.se

Vår klubbmedlem Saab-profilen Rolf Jensen har i en 
hast lämnat oss!
För någon vecka sedan då jag skulle titta på internet hur det hade gått i premiärracet på Kinne-
kulle i 1000cc cupen, fick jag läsa det chockande meddelandet att efter lördagens kval hade Rolf 
Jensen avlidit efter en hjärtattack.
 Jag blev mycket berörd av detta tragiska besked eftersom Rolf var en av de första personerna, 
som jag kom i kontakt med efter att ha köpt min Saab 2003. Denna kontakt fortsatte under åren 
eftersom Rolf också tävlade både på grus och på asfalt.
 Rolf var också ansvarig för Saab-klubbens reservdelslager, så saknaden är stor bland många 
efter allt jobb som han lade ner under åren.
 Den senaste tävlingen vi körde ihop var backtävlingen i Uddevalla den 5 maj 2008.

Kalle Pilkrantz  
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Joachim inleder;
I år var målet klart, nu skulle varvtiderna ner 
med våra Roadsport C-Miator. Det var liksom 
bestämt på förhand! Vi borde ju kunna åka 
lika fort som Tony Ring, Håkan Carlqvist och 
de andra gjorde i sina MX5:or i början av 
90-talet. Hela vintern hade vi lagt ner jobb 
för att få till våra bilar, med lite olika fokus. 
Henrik hade siktat mest på att få till en lätt 
och balanserad bil medan jag ännu mer 
hade jobbat på chassiinställningar.  
 

Den gamla sportvagnstraditionen att köra 
bilen till och från banan hade för min del i 
år till slut fått ge vika för bekväm biltrailer. 
Enklare och bekvämare helt klart vid lång-
färd. I takt med att Miatan blivit en mer och 
mer racingbetonad bil var det nog oundvik-
ligt, Jan-Erling fick rätt till slut.  
 

Dagen började med sedvanlig avlastning 
och besiktning. Allt flöt på väldigt bra och 
min bil blev t.o.m. besiktigad av Stellan 
utan att jag var närvarande - tala om service! 
 

Kullen hade fått sig ett rejält lyft under vin-
tern med lite flyttade räcken och lite större 
avåkningszoner. Framförallt vid Mohlins 
fanns det nu betydligt mer utrymme för 
djärva utsvävningar. Något som skulle ut-
nyttjas under dagen. Ett stort tack skall riktas 
till SSK! 
 

Under Bankalaset fick jag också ansvar att ta 
ett första prov med farbrors nybyggda BMW 
320i Grp N och avverkade två snabba pass 
under dagen. Allt flöt på bra med bilen även 
om vissa justeringar fanns kvar att göra. Slut-
satsen av bilen var nog den att BMW kan det 
där med att bygga motorer. 
 

Resten av förmiddagen förflöt sedan med 
härliga körpass i alla grupper. Det var bra 
disciplin på banan och inga incidenter. 
På tidsträningarna jagade Henrik och jag 

varandra. Varvtiderna kröp under dagen 
sakta neråt till låga 1.04:or och sedan höga 
1.03:or vilket kändes riktigt snabbt. Återi-
gen visade Miatan på vilken oerhört potent 
bil den är. Bilen i sig representerar ju ingen 
speciell prestige, men den levererar alltid 
en ren och skär körglädje ihop med bra ra-
cingprestanda. Inga krusiduller, helt enkelt 
genom att bara vara en robust, enkel och 
välbalanserad klassisk sportbil. Att lyckas få 
till detta enkla koncept är det verkligt svåra 
och det mycket tilltalande, heder åt Mazda. 
 

På eftermiddagen skulle sedan det klassiska 
60 min avgöras. I år var det lite färre anmälda 
och det blev till slut endast 45 min och tre-
mannalag för att det skulle passa ihop. Dock 
blev det lika mycket körning för var och en. 
Jag och Henrik bildade lag ihop med Gustav 
Hedelin i hans vita Porsche 944 i hopp om 
att kunna slåss om någon av pallplatserna. 
 

Vi beslöt också omedelbart att det inte skulle 
maskas under kvalet för att få bättre utgångs-
läge i racet. Så det var full attack från start 
som gällde. Vårt mål var na-
turligtvis inställt på en seger 
i Roadsport C-klassen. Tre 
snabba och jämna varv kör-
des av alla deltagare. Henrik 
lyckades sätta den snabbaste 
tiden i laget med 1.03.48, 
själv körde jag 1.03.78 följt 
av Gustav på 1.04.10. Snabb 
var också Magnus Dahlin 
som i sin Caterham satte 
andra bästa tid i Roadsport C 
med 1.03.52. Det var myck-
et tight i toppen helt klart. 
 

Till racet startade vi i fal-
lande ordning efter våra 
varvtider. Gustav var där-
med först ut. Han gjorde 

ett bra race med snygg överlämning till mig 
och jag satsade hårt direkt från start. Med 
stärkt självförtroende av snabba tider tidi-
gare under dagen ville jag nu prova gränserna 
ytterligare och förbättra lagets placering. 
 

Nu följde några riktigt snabba varv där ti-
digare lätt broms ersattes av lätta gassläpp, 
en mer och mer jazzande bakvagn över TV/
Mohlin-krönen och inte minst fullgas under 
bron med drift. Allt var tecken på att gränsen 
var nära för att kunna stanna kvar på asfal-
ten. Till slut gick jag över den gränsen när jag 
bestämde mig för att prova ett ännu mindre 
gassläpp innan Mohlins. 
 

Bilen lättade över krönet och min bromsning 
kom lite för tidigt innan bilen hann sätta sig. 
Så det vände tvärt och jag åkte baklänges ut 
i gruset där det tog lite stopp. Men med lite 
sinnesnärvaro lyckade jag kasta i tvåan och 
komma ur gruset och ut på banan igen. Jag 
sänkte sedan tempot lite för att inte äventyra 
något och lämnande sedan över stafettpin-
nen till Henrik.

FÄRG
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racingracing

Bankalaset 2008; ”Time Attack” i Miator i Roadsport 
C samt rapport från deltagare i ”60-minutes”
Text: Joachim Osbeck, Henrik Pihl   Foto: Martin Johansson, Thomas Pihl m.fl.

Joachim med Miata nu  på släp

Joachim i jakt på bra varvtid…

…gav en snurr efter Molins knäpp 
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Över till Henrik;
Det var verkligen nervigt att sitta och 
vänta i depån på att få starta i mitt kör-
pass. Speciellt då jag kunde se hela ned-
räkningen av Joachims varv. När jag 
äntligen fick se hans bil komma in på 
depågatan var sinnena på helspänn och 
jag var mer än redo att komma iväg och 
köra mins 10 varv. Utvarvet visste jag 
dessutom skulle bli lite extra spännade 
innan det var klart hur vi låg till relativt 
de andra lagen. Under tävlingen i år var 
det dessutom bara fem lag lika många 
bilar samtidigt ute på banan. Det gav 
ju oss som körde en i stort sett helt fri 
bana och det var verkligen fina förhål-
lande att få ladda fullt runt ”Kullen”. 

Då vi samtliga kvalat rätt hårt visste 
vi att vi måste prestera liknande tider 
under racet om vi skulle ha någon som 
helst chans på segern. Full koncentra-
tion på körningen men det gjorde att 
det var lätt att glömma att hela tiden 
kolla i backspegeln.
 
Plötsligt dök Villy Zielinski i sin vrål-
snabba  Europa upp vid inbromsningen 
till kvarnkurvan. Han gled lätt förbi på 
insidan och bilen verkade nästan opå-
verkad av den höga kurvhastigheten. 
Lika snabbt som han dök upp var han 
borta och det var åter möjligt lägga fullt 
fokus på körningen. Flera fria varv med 
framskjutna bromspunkter gjorde att 
mina varvtider sjönk ytterligare något.  
I den allt vildare framfarten lyckades 
jag pressa mitt personbästa från kvalet 
ner till 1.03.38. Men på varvet efter 
hann till slut fysikens lagar ifatt mig. 

Jag bromsade för sent över Mohlins 
vilket resulterade i en mycket prydlig 
piruett längs med asfaltskanten. En 
manöver som varit betydligt mer spän-
nande om avbärarräcken hade stått kvar 
där det gjorde i fjol. Nu blev resultatet 
endast en mycket dålig varvtid och en 
något (!) förhöjd puls.

60-minutes innebär ju som race att 
man inte vet riktigt vet vilken posi-
tion man har förrän man närmar sig 
målgång. Enda sättet att köra för vinst 
var alltså att fortsätta jakten på de låga 
varvtiderna. 

Men plötsligt stämde inget längre 
och varvtiderna började stiga drastiskt 
med 1-2 sekunder. Bilen började kän-
nas lite kraftlös och då jag tittade efter 
konkurrenterna i backspegeln såg jag 

bara ett moln av rök. En snabbtitt på 
instrumenten sade mig också att något 
var väldigt fel. Det var bara för mig att 
motvilligt parkera bilen på banans bak-
sida med endast 2 varv kvar till mål-
flaggan. 

Det visade sig senare att kylsystemet 
sugit i sig luft från mitt nya expansions-
kärl. Motorn hade sedan gått tokvarm 
medan jag i racet stirrade mig blind på 
laptimern. Med dålig kylning blev top-
pen till slut så sned att ventilerna inte 
längre kunde stänga och motorn tap-
pade därför all kraft.
 
Det blev alltså ett lite snopet slut för 
min del på ännu ett annars fantastiskt 
Bankalas och 60-minutes! Men vi är 
garanterat tillbaka med våra Miator på 
Kullen nästa år i jakten på det perfekta 
varvet. Med den fina statistiken från ti-
digare år vet vi ju nu också att vädret 
behöver vi ju inte bekymra oss om.

Resultat 60-minutes

1:a Lag 5  
Mikael Mattson Alfa 75 
Staffan Svenstig Ginetta G20 
Peter Simons Ginetta G20

2.a Lag 1, 
Denise Jarnebrink Alpine Renault A110
Heikki Särg  Ford Sierra GT
Stellan Östling Renault Alpine 1600

3:a  Lag 3
Anders Funke Porsche 944T
Trond Sundby  Lotus Exige
Villy Zielinski Modsport Lotus Europa

4:a Lag 2 
Malin Eriksson Se7en
Magnus Dahlin  Se7en
Anders Eriksson Se7en

5:a Lag 4. 
Bröt sista sträckan + 2 varv
Gustav Hedelin Porsche 
Jochim Osbeck Mazda MX5 
Henrik Pihl Mazda MX5
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racing

Henrik i inledning på snurren efter Mohlin...

Miatan vänder runt...

...dansen fortsätter

Iväg igen  åt rätt håll…



SVKG-Bulletinen nr 2 – 2008  www.svkg.nu6

racing

Bankalaset SVKG Kinnekulle 
19 och 20 april 2008
Text: Jan E Rydquist Foto: Martin Johansson, Jan E Rydquist  m fl

Ginetta Cup deltagare passade på att träna och hade eget depåtält med

Niklas Falk var i  flitigt arbete under 
hela helgen

Heikki dök upp med sin race/rally-Ford, nytt var en 
riktig justerbar vinge bak!

Inte bara rena  sportvagnar på Bankalaset

Stort antal deltagare vid förargenomgången

Deltagandet i SVKG:s klassiska Bankals var 
stort trots den för året framflyttade tidpunk-
ten. Vädret var om än något kyligt mycket 
bra under hela helgen. Banan hade ju sedan 
senast också uppdaterats på några ställen 
och var i mycket gott skick. 

Tvvärr reducerades antalet  deltagare i det av-
slutande och vanligtvis nervpirrande 60-mi-
nutes-racet denna gång p.g.a en del bilar fick 
tekniska problem. Det löstes skickligt av 
tävlingsledningen genom att helt enkelt re-
ducera antalet sträckor till tre. Det blev alltså 
i år en ”45-minutes”-tävling med tre man i 
varje lag. Men racet var i vanlig ordning lika 
nervkittlande. 

Bankalaset var som vanligt mycket väl ar-
rangerat och förlöpte i god stämning utan 
incidenter.

racing

En klassisk Alfa ute 
på banan

Tävlingsdelen var som vanligt baserad 
på tidsträningen inför 60-minutes. 
Klassresultaten här:
 
Roadsport A Trond Sundby 67,20
 
Roadsport B Anders Eriksson 62,88
 Malin Eriksson 63,93
 Stellan Östlingh 72,70                         
                          
Roadsport C Henrik Pihl 63,48  
 Magnus Dahlin 63,52
 Joachim Osbeck 63,78
 
Hisorisk Saloon Mikael Mattsson 68,20
 Heikki Särg 73,40
 
Modsport Villy Zelinsky 54,21
 Peter Simons 62,16
 S Svenstig 66,73
 
Girls only Malin Eriksson 63,93
 Denise Jarnebrink 79,50
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Förarkurs
20 personer anmälda
Namn Bil
Per Nilsson mazda miata
Anders Samuelsson wv Polo GTI
Martin Johansson Westfield Super 7
Bengt Johansson Westfield Super 7
Daniel Wackfelt Nissan Primera GT
Lena Weiter 
Christian Wigren 
Stefan Karlsson BMW 330Ci
Marcus Rothoff Lotus Elise
Karl Rådberg Indigo 3000 
Roger Arntsberg Volkswagen Golf Gti
Jim Arntsberg Andreasson Volkswagen Golf Gti
Trond Sundby Lotus Exige
Per Edlund Peugoet 407
Anders Funke Porsche 944 turbo
Markus Johansson Subaru Impreza GT
Martin Wahlberg Mazda MX-5
Ludvig Enlund BMW 325i
Charlotte Enlund BMW 325i
Christian Bergwall 

Uppföljningskurs
18 personer anmälda
Namn Bil
Gustaf Hörnestam Porsche 911
Anna Lindström-Dolan Porsche 993
Anne Elisabeth Marek VW Zender Scirocco GTI
David Dolan Porsche 911SC
Jonas Wärnberg Opel Speedster
Micael Lidmalm Jösse Car Indigo 3000
Peter Simons Ginetta G20
Kent Smith Mazda MX-5
Peter Jadesjö Toyota Celica
Trond Sundby Lotus Exige
Stefan Karlsson Citroën Xantia Activa
Staffan Svenstig Ginetta G20
Therese Wallberg Nissan Skyline
Martin Fridholm ginetta g20
Anders Jansa Ginetta G20
Markus Johansson Subaru Impreza GT
Martin Wahlberg Mazda MX-5
Christina Wallberg Porsche 924

Bankalas
28 personer anmälda
Namn Bil
Per Löveryd Alfa romeo GTV modsport 1
Anders Björnson Alfa Romeo GTV 1750  
 Bertone
Magnus Dahlin Caterham Super Seven
Pontus Ny Porsche 968 CS
Daniel Wackfelt Nissan Primera GT
Peter Ny VW R 32
Christian Otto Sørensen Mallock / Mazda Clubman  
 21B/Miata
Christian Wigren 
Anna Lindström-Dolan Porsche 993
David Dolan Porsche 911SC
Jonas Wärnberg Opel Speedster
Micael Lidmalm Jösse Car Indigo 3000
Kent Smith Mazda MX-5
Johan Westerberg Opel Speedster Turbo
Peter Jadesjö Toyota Celica
Håkan Lindevret Esther Seven
Trond Sundby Lotus Exige
Joachim Osbeck Mazda MX-5
Torbjörn Hillerström Porsche 911
Joakim Sturve Seven replika 
Therese Wallberg Nissan Skyline
Markus Johansson Subaru Impreza GT
Martin Wahlberg Mazda MX-5
Christina Wallberg Porsche 924
Jan-Erling Rydquist Jeguar-87 se7en
Thomas Pihl Porsche 944 Turbo S
Stefan Swedbratt Alfa Romeo 75 3.0
Denise Jarnebrink Alpine Renault A110 1600S

racing

En Modsport-Europa drog mycket uppmärksamhet. Här i jakt på Löveryds Alfa.

En läcker Ferrari 
under bron

Stellan Östlingh luftade 
sin Alpine

En ovanlig bil på bana, 
Joakim Sturves Tiger med 
svenskt SAAB-hjärta

En liten  Super Seven, 
passar mycket bra på 
Kinnekulle

Sportvagnsbagage, hjälm 
och reservdunkar, behöver 
man mer?
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FÄRG

Min Lotus Exige S2  köpte jag i november 
2007. Målet var att ha en kul hobbybil att 
pyssla lite med. Efter många år med olika 
Ford Mustang och andra trevliga bilar med 
en stor portion charm, ville jag nu ha något 
lite ”racigare”.  Som  norrman var jag hel-
ler inte särskilt van vid att man kunde köpa 
roliga bilar utan att först ha en rejäl lottoku-
pong i fickan. Räddningen blev min flytt till 
Sverige och Orust! Redan några veckor efter 
att min familj och jag kommit dit köpte jag 
min första Lotus. 

Vintern blev ju i stort utan snö och jag fick 
testat bilen en hel del redan innan våren 
kom. Jag fattade dock rätt snabbt att E6:an 
var för rak och mitt körkort alltför dyrt. Där-
för anmälde jag mig till SVKG:s förarlicens-
kurs på Kinnekulle. Detta ett av de absolut 
roligaste beslut jag tagit. Det blev en av de 
riktiga höjdpunkter jag upplevt i livet, nära 
nog i nivå med då jag fick mina barn. All ära 
till arrangörerna för detta. Upplägget av kur-
sen var oerhört professionell, liksom genom-
förandet. Fredag kväll gick åt för nödvändig 
teoretisk genomgång och efter den var jag 
rätt trött men väl förberedd för nästa dags 
stora begivenhet. 

Äntligen kom så lördag morgon efter tidernas 
längsta natt. I mina tankar kunde jag bara 
inte fatta varför vi måste vänta till kl. 08.00, 
det var ju bara mörkt till kl. 06.00!!!

Ute på banan kunde jag nu för första gången 
verkligen gasa på utan att skrämma livet av 
gamla tanter med rullator på övergångsstäl-
len. Jag tyckte det gick rätt så bra och jag 
började känna lite av bilens begränsningar 
på banan. Synd bara jag inte fattade att man 
inte bör överstiga dessa gränser alltför myck-
et. Över krönet innan tv-böjen kom jag till 

slut i rejäl ”Marcus Grönholm-stil” och gick 
rakt ut till höger. Men jag tänkte för mig själv 
att liknande misstag har nog andra stora fö-
rare som t. ex. Kimi Räikkönen också gjort. 

Sen fick jag in Emil Löveryd in i bilen (någon 
har tipsat om min avåkning tänkte jag). Vi 
gasade på ordentligt igen och jag fick några 
bra tips och råd om spårval runt Kinnekulle 
och annat nyttigt, jag tackar för denna fan-
tastiskt trevliga killes hjälp. 

Efter några varv släppte jag av Emil och det 
sista han sa var att det här går ju jättebra! Kul 
tänkte jag och med överdoserad optimism 
bestämde jag mig för att verkligen försöka 
sätta lite varvtider som skulle vara värda att 
minnas. 

Det blev efterhand snabbare och snabbare 
varv. Ut ur sista kurvan före start-och-mål ra-
kan, sen full gas ute på vänstersidan och vad 
ser jag då framför mig? Jo, en hel rad andra 
bilar!

NU!? Jag kan tänka mig jag liknade en viking 
som hade ätit en hel del osorterad svamp där 
jag satt glödhet i bilen. Jag hann passera ett 
par bilar innan bron och sedan var det bara 
en röd Peugeot framför mig. Nä, jag hinner 
nog köra om den med tänkte jag. Från tidi-
gare varv visste jag att min bil når upp i näs-
tan 200 km/h innan det är dags att bromsa 
för att klara kurvan under bron. Tyvärr hann 
jag inte med att bromsa den här gången. 
Vänsterkurvan blev lite för tuff och jag fick 
5-6 rejäla sladdar från sida till sida med fullt 

SVKG förarkurs 18-20 april 2008 på Kinnekulle 
Ring; en deltagares tankar och upplevelser
Text: Trond Sundby   Foto: Jan E Rydquist & Henrik Pihl

I väntan på att få köra ut

Trond med sin Exige ute på banan 

racing
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ratt utslag. Kvarnkurvan kom hastigt närma-
re och jag hann tänka ”vad ville Mc-Gyver 
gjort nu tro?”
 
Så fick bakhjulen tag på gräset i kurvan och 
bilen snurrade helt runt minst två varv innan 
allt blev tyst och brunt. Det bruna visade sig 
vara jord. Jag vet nu precis hur det känns att 
vara en isbit i en drinkmixer! 

Men tack och lov blev det ingen skada på bi-
len,  Mest var det nog mitt självförtroende 

som fick en liten törn bara. Bilen startade 
igen och ”racet” var i gång på nytt. Men jag 
började vid den här tidpunkten så smått bli 
övertygad om att någon hade bytt om till 
gamla diagonal däck på min bil. Men det 
gick över, det var nog bara jord och smuts 
som gjorde däcken riktigt hala ett tag. 

Resten av dagen flöt på och det gick bara 
bättre och bättre. Det var jätteroligt att träna 
att köra snabbt runt den trixiga banan. Jag 
körde slut på all soppan jag hade med mig, 

vilket resulterade i att min bil stod där på ba-
nan med varningsblink ett tag senare. Lyck-
ligtvis kom undsättning, killen i den guldfär-
gade Golf GTI’n körde mig till tappen och 
tillbaks. Jättetack!
 
Som vanligt kom det en söndag efter lörda-
gen. Det var återigen dags för ännu mer ban-
körning. Kl. 08.00 var jag fit for fight igen 
med bara en kanelbulle som frukost ihop 
med en cola i magen och inte minst en full-
tankad bil. Det blev mycket kört men tack 
och lov nu inga avåkningar. Jag kunde se att 
mina däck började se ut som de var både nya 
och nedkörda på en gång, lite konstigt det 
där.  Men bilen gick som en klocka och även  
60-minutes racet hann jag vara med på. Men 
efter det var det nästan inte möjligt att köra 
på däcken längre. 

Nästa gång får det helt klart bli riktiga R-
däck. Att köra med vanliga däck mer avsedda 
för gatan är inte till mycket hjälp. Men allt 
som allt, med inte allra bästa däckstyp och 
för första gången på bana någonsin var jag 
rätt nöjd med min 1.07- varvtider.  Man blir 
ju aldrig nöjd, jag skulle så klart gärna vilja 
kunna hänga på den där extrema röda Lotus 
Europan med racig VW-motor, men det får 
jag försöka en annan gång. 

Då det hela var över kunde jag nöjt summera 
att jag hade fått vara med om ett otrolig väl 
genomfört arrangemang, fått träffa en massa 
trevligt folk och troligtvis aldrig haft så roligt. 
Innan den här helgen trodde jag Balder på 
Liseberg var kul... ha ha!!! 

Exigen klar för 60-minutes

racing

Blandade bilar i depån
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racing

Efter att själv ha varit med i klubbens Tou-
ringkommitté under hela tre säsonger så 
bestämde jag mig för att stå över detta år 
och fokusera på styrelsearbetet i klubben. 
Detta möjliggjorde att jag nu kunde delta på 
de events man varit med att fixa gångna sä-
songer, något jag saknat.

Sagt och gjort, för några veckor sedan stod jag 
ihop med min co-driver Petra på startlinjen 
(ok läs startkön) till årets 1:a maj rally. Starten 
var i år flyttad till parkeringen vid IKEA i Kål-
lered eftersom Vägverket fått för sig att gräva 
upp vår traditionsenliga startplats vid gamla 
tv-huset vid Delsjön. 

Packningen för dagen var regnkläder! Enda 
dagen den veckan givetvis med regn och det 

rejält dess-
utom! Men 
vad sjut-
ton gör väl 
det när det 
vankas 1:a 
maj rally!! 
Tidigare år 
då jag varit 
med både 
som tävlan-
de och icke 
tävlande så 

har man mötts av gamla och nya medlemmar 
minglandes vid startplatsen för att titta på sina 
”konkurrenter”. Det var en helt annan syn i 
år, samtliga satt kvar inne i sina bilar och det 
bildades tät imma på insidan av rutorna, svårt 
att känna igen folk.
 
I år liksom förra året var Porsche-klubben 
samt Corvette-klubben också inbjudna till 
rallyt. Klart trevligt med ”joint-club-events”. 
Det blev en blandad kompott utav trevliga 
sportvagnar och kul att så många kom till start 
trots vädret. 

Startkön rullade på med given minut i inter-
vall mellan vagnarna. Kl. 10:35 var vi framme 
på startlinjen, sedan följde nollställning av 
trippmätare, mottagande av startpaket med 
noter, en karta samt svarsfomulär, sedan var 
allt klart för start. Ah, bilder som hjälp även 
i år, härligt! Strax efter så gav startern Johan 
Andersson oss klartecken att köra iväg. Efter 
några korta svängar efter noterna så var vi på 
väg söderut. Färden gick mot Älvsåker via 
Lindome. 

Vid Annebergskyrka låg den första kontroll-
platsen med en fråga som krävde geografiska 
kunskaper. Dessutom fanns en bild som var 
kopplad till platsen, något som upprepades vid 

varje kontrollplats... nya bilder alltså. Efter ett 
kortare stopp var vi på väg mot kontrollplats 
nr två. ”Mot Fjärås Bräcka-Naturum” hörde 
jag Petra säga och anar att det är utsiktsplatsen 
i Fjärås. Det visade sig dock att detta område 
var stängt för biltrafik för tillfället. Något som 
touringkommitten känt till och lagt noterna 
i närområdet. Inte så dumt tyckte vi och yt-
terligare några sportvagnsvänner, det gasades 
friskt på delar utav vägen mellan Fjärås och 
Tostared, fina vägar. Tack till årets touringarr-
angörer!

Efter svepet längst Lygnern så bar det av sö-
derut vid Fotskäl mot Björkestorp och sedan 
Öxnevalla. Man är verkligen glad när man 
kör sportvagn på dessa trevliga gamla småvä-
gar, vintern har varit snäll mot våra vägar det 
gångna året. 

Vid notföljningen såg vi att nästa stopp skul-
le bli vid Hyltenäs Kulle. För er som varit 
med vid ett tidigare Vårrally så var det målet 
2003. Det var här George Seaton i början av 
1900-talet lät uppföra sitt ståtliga jaktslott, 
som dessvärre förstördes vid en brand 1923. 
Kullen är numera naturreservat och bjuder på 
ett rikt växt- och djurliv. Hit kommer vi åka 
tillbaka en sommarkväll för grillning, var så 
säker. Vägen dit upp är smal och snirklig men 

SVKG Vårrally 1 maj 2008
Text: Gustaf Hörnestam    Foto: Jan E Rydquist m fl

Eleganta rallyskyltar var nytt för året

touring

Blandad kö

Rallygeneral i regnet
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ett ”regelverk” hur köra hade tagits fram i noterna på ett snyggt sätt utav 
Touring. Inga sura miner trots gruset från mina rallykollegor. 

Trippmätaren rullade på fort när man har roligt, så även denna gång. 
Vid trippställningen 83,2 km så var det dags att rasta benen vid kon-
trollplats fem. Vi följde stigen mot ”Sju Strömmar” bakom Beckers 
färgbutik. Väl framme var vi vid ett vattenkraftverk modell äldre. Ett 
verkligt härligt ställe att lägga en kontrollplats på. Det var även här som 
frågan om Beatles ställdes, men låt oss låta den diskussionen ligga. Själv 
så var man ju inte ens född på det år som efterfrågades.

Så efter några kurvor och rakor till så såg vi målet vid Åkulla fritidsgård 
där SVKG flaggan viftade vackert i vinden. Då var det dags också för 
den sista utslagsfrågan – att bedöma mängden vätska i en dunk, svaret 
skulle dessutom vara i gram. Man kan undra om det krävs extra stor 
skicklighet eller tur för att kunna bedöma detta. När man väl klurat 
ut eller rättare sagt bestämt sig för vikten var det bara till att lämna in 
formuläret.

Korvbuffén var dukad! Johan i Hallen som varit med och sponsrat rallyt 
i år fanns på plats via Johan Andersson (touring-medlem). Tyska korvar 
trängdes med ostkorvar m.m. Härligt, vad mer behöver man efter ett 
antal underbara mil på vårt sekundära vägnät. 

Så var det då dags för tävlingsledningen att efter noggrann genomgång 
av alla inlämnade formulär genomföra prisutdelningen. Ett imponeran-
de prisbord visades upp med allehanda begärliga saker. Första pris var en 
”korg” med smått & gott från en av våra sponsorer. 

Uppställningen var klar inför prisutdelningen, fort kom man igång med 
att presentera första pristagaren, nämligen undertecknad med co-driver. 
Det var roligt efter att ha ordnat rallyt i några år själv kunna delta och 
till och med vinna. Jag antar att övning ger en viss färdighet! 

Så nästa gång valberedningen ringer upp just dig för att fråga om ditt 
deltagande i någon av våra kommittéer etc. så tveka inte. Det kan inne-
bära vinst på Vårrallyt 2010.

Så efter en spännande dag väntar man redan på nästa Vårrally. Tack Mi-
cael, Johan, Per, Kenneth, Peter och Kalle för ett verkligt trevligt rally!

touring

Två ”Retro-bilar” i väntan på start.

Orföranden cabbar på

Snabb bil på kort IKEA-besök

Startkön var lång

Gammalt och nytt i kön

Glatt leende trots regnet

Porschar på väg i regnet
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Placering Förare Codriver Fordon Poäng (14) Utslagsfråga 
      (svar 2620 gram)
     
 1 Gustaf Hörnestam Petra Wohner Porsche 911 SC 12 2350
 2 Benny Praetorius Helen Holbeck Pontiac Fiero 12 1980
 3 Stefan Lundin Hasse Börjesson Porsche 911 12 1870
 4 Peter Toivonen Robin Kjellstedt Morgan +8 11 3148
 5 Erik Zoor Pernilla och Bastian Zoor  11 2001
 6 Thomas Reinhold Sofia Zingmark Porsche Boxster S 11 1700
 7 Jan Annie MGB 11 1127
 8 Heikki Johan Lotus Elise 111S 11 317
 9 Andras Lengyez Rikard Agard Porsche 911 10 2302
 10 Jan Langseth Glenn Langseth Ferrari 348 10 1800
 11 Henrik Börjesson Catrin Jansson Citroën C3 10 1778
 12 Seb Bergsten Marcus Bergsten 911 GT3 10 1580
 13 Max Falkman Gabriella och Martin Ekenberg BMW M3 10 1500
 14 Ove Walberg Gustav Ericsson Dinky Toy -72 10 1426
 15 Martin Wahlberg Anders Gunnar MX5 10 1100
 16 Marcus Rasmusson Bernhard Rasmusson Porsche Boxster S 10 1000
 17 Magnus Dahlén  Z3 10 978
 18 Robert Harju-Antti Yasmin Harju-Antti Berggren Corvette C5 10 683
 19 Mattias Sundström Therés Sundström Porsche Carrera 10 372
 20 Eddie Jansson Gunilla Kjellgren Porsche 996 9 2221
 21 Hans Petersson Christine Andersson Porsche 911 9 3128
 22 Benny Wahlberg Agneta Wedborn VW Corrado VR6 9 2050
 23 Johan Hultstam   9 2000
 24 Joakim Doshé Anders Petersson Mazda Miata 9 1873
 25 Henrik Samuelsson Ulrika Larsson Porsche 968 9 1855
 26 S. Hulthquist A. Lessing 911 9 3522
 27 John-Olof Larsson Gun-Britt Larsson Porsche 964 9 1323
 28 Bertil Jaszka Hans Werner Porsche 911 Turbo 9 1250
 29 Mikael Mattsson Annika Hult, Louise Bjerkander Alfa Romeo Berlina 9 1120
 30 Bo Jonas Corvette 9 920
 31 Magnus Gunnarsson  Potiac Fiero 2.8 GT 9 635
 32 Mikael Sjöberg  Porsche 911 9 
 33 Marcus Wallmark Vivian Corvette 8 2120
 34 Lars Lergell Linda Lergell Fiat 500 8 1637
 35 Benkt Nilsson Lone Nilsson Porsche 8 1300
 36 Kaij Assarsson Christer Andersson Corvette 67 7 3450
 37 Jan-Olof Arvidsson Ann Arvidsson Porsche Boxster S 7 1300
 38 Mattias Samuelsson Johan Karlsson Honda S2000 7 1053
 39 Ronny Olsson  Corvette 7 873
 40 Steven Wärnå Richard Wärnå Porsche 964 6 1876
 41 Gunnar Larsson  Corvette 6 1375
 42 Inga Åkerström George Åkerström Corvette Pace Car 98 6 627
 43 Magnus Karlsson Susanne Korneliusson Corvette C6 5 2672
 44 Claes Petersson Marje Gurstedt Honda S2000 5 1785
 45 Sture Johansson Daniel Thorsson Corvette 5 1130
 46 Magnus Brogren Anders 911 Turbo 5 850
 47 Peter Waller Ingela Waller Corvette C5 3 450
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reportageracing

Monaco GP Historique 2008
Text: Jan E Rydquist Foto: Jan E Rydquist och officiella foto via Automobile Club de Monaco (ACM)

Ronnie Petersons blågula March 761

reportage

Framför mig glittrar solen i Medelhasvsblått 
vatten. Vita lyxkryssare i alla storlekar lig-
ger med aktern vänd mot kajen. Långbenta, 
solbrända, mycket vackra kvinnor i bikinis 
ligger och står uppe på båtarnas soldäck 
och flybridge. De dricker mousserande vin i 
höga glas underhållna av fritidsklädda dis-
tingerade män. På akterdäck dukar vitklädda 
kypare upp till lunch.

Från tunnelmynningen långt borta till vänster 
hörs mitt i denna lyxidyll ett stigande motor-
vrål. I vild attack genom chikanen rusande 
fram mot mig i Tabac kurvan kommer Niki 
Laudas röda F1-Ferrari, jagad av Ronnie Pe-
tersons gulblåa March. Efter dem kommer 
ett långt koppel av F1-bilar, ledda av ytterli-
gare en March, en Texacomålad McLaren, en 
BRM, en Hesketh, en Tyrrell och en skön-
sjungande 12-cylindrig Matra. Vrålet stiger 
till ett crescendo då de rusar förbi och runt in 
i simbassängområdets kurvor. Ormen av bilar 
försvinner bort mot slutkurvan Rascasse och 
kommer i våldsam acceleration tillbaka över 
start- och målrakan. Sedan tar sig det långa 
fältet igenom St. Devote’s högerböj och upp i 
den långa sugande backen mot Hotel de Paris 
och Casinot. Motorvrålet sjunker undan.

Jag känner trumhinnorna vakna till liv igen. 
Blinkar gång på gång och gnuggar mig i ögo-
nen. Jag sitter ju med fullt av publik omkring 
mig på nära nog exakt samma plats som jag 
gjorde på Monacos GP på mitten av 70-talet 
och ser på precis samma bilar i samma omgiv-
ning. Har tiden stannat helt eller har jag kas-
tats tillbaka till den tiden i en ”Time Warp”? 
Men så tittar jag igen upp mot backen och ser 
att den dåtida resultattavlan vuxit till sig till en 

modern storbildsskärm. I det digra program-
met jag håller i handen får jag bekräftat det 
faktiskt gått mer än 30 år. Och att det denna 
gång handlar om F1-bilar i Monacos GP His-
torique 2008.

Nostalgiresan 2008 gick smidigare än då. På 
70-talet gick den i en trög Mercedesdiesel 
genom Europa. Nu med Sterlings bekväma 
direktflyg till Nice och kort körning med hyr-
bil till Menton. Då var det boende på enkelt 
vandrarhem, nu i ett hotell vid strandprome-
naden. Hotellet visade sig vara det gamla f.d. 
privatpalats jag hoppats på. Fler än jag hade 
valt väl på nätet, inte minst de många eng-
elska gentlemän med vithåriga fruar som var 
där som gäster. Några hade kört ner med sina 
sportbilar. Till och med den vanligtvis härdade 
hustrun blev klart entusiastisk då två knallröda 
Ferrari 355 nosade sig in förbi bommen, par-
kerade och det lätta bagaget grävdes fram i det 
lilla utrymmet i de låga nosarna. Sportiga bilar 
som Porsche, Lotus Elise och öppna Mercedes 
såg faktiskt minst sagt vanliga ut bredvid.

GP Historique i Monaco har utvecklats för 
varje gång det arrangerats. Det drar mer och 
mer åskådare och deltagare för varje gång. Ef-
tersom det körs bara vartannat år hinner det 
också byggas upp  ett större intresse. Då jag 
var här för ett antal år sedan på samma eve-
nemang var det lite mer i sin linda. Det var 
om än bra ändå lite magert jämfört med vad 
man då körde i England och Tyskland. Men 
nu 2008 var det verkligen fullt tryck. 

Evenemanget drar folk från världens alla hörn. 
Mycket engelsmän, amerikaner, tyskar, frans-
män givetvis. Stora auktionsfirmor som Coys 
ordnar lyxbilsförsäljning. Ute på gatorna  kun-
de man se konvojer av entusiaster som drog 
förbi. Klassiska sportvagnar syntes i mängder. 

Fulla läktare på GP Historique 2008 

Klassiska F1-bilar från 70-talet. Hesketh, 
March, Ensign, Ferrari, McLaren, Penske i 

Tabac-kurvan
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Från flotta Ferrari och Lamborghini till ner-
tyngda gamla Morgan med utanpåliggande 
resväskor. Gamla låga Healeys kröp fram över 
vägguppen och luftkylda 4-cylindriga Porsche 
356-or kravlade sig fram i rusningstrafiken. 
Ett sant nöje för öga och öra då man kunde 
avnjuta  det hela på uterestaurangen.

Givetvis var det läge att från närliggande lug-
na Menton direkt på kvällen sticka in till det 
kokande Monaco. Där hann det bli ett varv 
runt banan i kryptempo. Med stopp i nästan 
alla startrutorna i bilkön på startrakan fram 
mot St Devote. Det var många entusiaster 
som ville uppleva banan. Ihop med Monacos 
fredagsrusningstrafik blev det tidvis rent kao-
tiskt. Mitt i trafiken stod en gigantisk 30-tals-
Bentley och mullrade, på väg upp till Casinot. 
Givetvis körd av excentriska engelsmän som 
tagit sig ner på äkta oldtimervis. 

Lördag morgon lämnade jag hustrun i sol-
skenet vid den uppvärmda poolen. Med bil 
in sen till Monaco och parkeringen i klippan 
under furstens palats. Numera är berget totalt 
urgröpt med vägar, stora parkeringshus och 
ett köpcentrum med lyxaffärer. Istället för de 
uppfriskande ”skogsmarscher” man kan få på 
Anderstorps tävlingar så var det här bara att ta 
en hiss upp i berget. En kort promenad sedan 
förbi Automobile Club de Monaco och man 
är framme vid den stora K-sektionens läktare. 
Där man får ut det bästa på banan enligt mitt 
minne från mina fem F1-besök under 70-ta-
let. Det stämde ännu. 

Banan är sig lik men det har gjorts små juste-
ringar genom åren för ökad säkerhet. Ett antal 
stora läktare till har kommit upp ute i ham-
nen, placerade på flytpirer och i hård kamp 
med lyxbåtarna. Dagens F1 måste ju också ha 
en depågata med möjlighet till tankning. Ihop 
med krav på riktigt stora depåhus för teamen 
så är sikten numera mer begränsad än det var 
förr i depåriktningen. Men en fantastiskt bra 
storbildsservice kompenserar. Den ger fin in-
formation om allt som händer på banan. Som 

F1-bana är ju Monaco unik, det är ett full-
ständigt sanslöst ställe för att uppleva racing 
för fantaster. GP Historique ger dem dessut-
om ett suveränt tillfälle att träna upp organi-
sationen. Tävlingen ligger ju bara två veckor 
före det vanliga F1-racet därnere. Det gör att 
man kan genomföra arrangemangen på verk-
ligt proffsigt sätt.

Programmet var välfyllt 2008. Klasser fanns 
för alla bilkategorier som kört GP-tävlingar i 
Monaco från 1929. Det innebär GP, F1 och 
FJ-bilar. Även en klass för sportbilar var med 
eftersom några sådana sportvagns-GP körts 
där också. Nytt för året var uppvisningskör-
ning med historiska motorcyklar. Man hade 
ju faktiskt ett MC-GP där, något som dock 
ej upprepades. Orsaken kan man nog lätt för-
stå. Riskerna var för stora med trottoarkanter, 
pelare, hus och balustrader istället för dagens 
uppblåsbara kraschkuddar och Armco. Men 
också de till åren komna uppvisningsåkarna 
knattrade på i gott tempo dagen till ära.

Ferrari firade hela 50 F1-år på banan och hade 
tömt egna och samlares museer på blandade 
GP-och F1-bilar från alla perioder. Totalt var 
det 21 st från 1948 till 2004. Det blev ett  helt 
startfält som underhöll i en dryg halvtimme 
med körning för fulla trumpeter. Att förarna 
tog i och inte bara uppvisningskörde visade 
sig i ett antal snurrningar och smärre krascher 
både här och där. 

Ljudkulissen var öronbedövande, alla cylin-
derantal och motorstorlekar mixade ute på 
banan knäcker faktiskt dagens F1 ljudkuliss. 
Den är ju en mer samstämd sång i samma 
tonart och samma cylinderantal. Men här var 
det en sant ”blandad kör” i alla tonarter. Hys-
teriskt helt enkelt efter ett tag och det sjöng i 
öronen i timmar efteråt. Men så ska det vara, 
ljud man gillar skadar ju inte sägs det.

För att pigga upp publiken ännu mera skicka-
des sedan Jacky Ickx ut i Auto Unions Typ C 
V16, en ”Silverfisk” av sen 30-taltyp. Lång och 
smal med föraren längst fram och den långa 
motorn bak. Jag har för mig just denna bil ”re-
kreerats” i England av skickliga hantverkare, 
men den är äkta utförd i alla detaljer. Ljudet 
var helt fantastiskt då Jacky började få grepp 
om monstret och sätta rejäl fart. Bilen gav ett  
intryck av att vara otroligt modern, lätt och 
kompakt. Denna racer måste ha tett sig som 
ett rymdskepp då i slutet av 30-talet jämfört 
med alla andra klassiska racerbilar.

Historik racing i sig är ju en mix av mycket 
olika ambitioner. Dels finns samlarna som är 
många och mest vill ta sig runt. Man är helt 
nöjd med att kunna visa upp sina dyrgripar i 
klassisk miljö. Sedan finns det många habila 
förare som kör skapligt fort. Till sist ett fåtal 
äkta racers som laddar fullt med dessa dyrgri-
par. Att man då vill lite mer än man kan visade 

reportage

6:e omgången Historiskt GP i Monaco

Tät racing i 1.5L-F1 klassen (via ACM)

Jackie Stewarts 1.5L BRM V8

Auto Union V16 Typ C åter i Monaco

Jacy Ickxi Auto Union  ute på banan 
 (via ACM)
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sig i rätt många bärgningar. Sedan tog motor-
ras och lättare syningar i räcken och murar sin 
tribut. Läckage från äldre lite inkontinenta 
bilar bidrog nog till en del snurrningar.

Men inställningen är klar att alla ska ha kul, 
mindre aggressivt körande gör också att geist 
och stämning är hög. Eftersom banan är rätt 
kort och har måttligt hög medelhastighet är 
platsen bra för åskådare. Man sitter dessutom 
nära banan, bra för foto. Sedan är förarnivån 
ändå så pass hög att den ”äkta” racingkänslan 
inte är något fel på. 

Jag själv uppskattade allra mest 60-tals och 
70-tals F1-klasserna. De tidiga bilarna i sin 
klass med mer lågvarviga 2,5L fyror, följs se-
dan av ett högre tjutande i 1.5L-klassens små 
V8:or och boxer-12:or. Sedan följde 3-liters-
klassens mer moderna bilar, med Coswort-
V8:or mixade med mer tjutande boxer-12 och 
V12-maskiner. 

Just 1.5L-bilarna som mina tidiga idoler Jim 
Clark, Dan Gurney, Jack Brabham osv. körde 
är vackra men otroligt små, de ser mer ut som 
FJ. De har ju  otroligt små och rätt smala hjul 
med klassiska Dunlop racingdäck. Jag såg 
t.o.m. främre uprights på tidiga F1 60-talsbi-
lar som var exakt likadana som de som sitter 
på min Jeguar, dvs. de kom alla från Triumph 
Spitfire… snacka om Basic F1 på den tiden.

70-talet var ju ”min egen” F1-period som jag 
följde live. De bilarna hade också massor av 
karaktär och mycket olika utseende. Med sina 
breda slicks såg de dessutom helt ”rätt” ut som 
riktiga racerbilar. I Monaco fanns det i år sam-
lat ett makalöst fält av bilar att njuta av. Allt 
som kördes då fram till 1977 var ute på banan, 
det dök t o m upp bilar som aldrig körts på 
riktiga race tror jag, bl. a. en test-Ferrari från 
tidiga ”vingbilsåren”.

Ett par 6-hjulingar från Tyrrell stack ut och 
såg ut att gå riktigt bra på banan. Jack Brab-
hams läckra F1-bil kördes ytterst kompetent  
till klasseger.

Just den satte Jack i räcket i sista kurvan på 
sista varvet 1970 med resultat att han blev 2:a 
istället för ta en välförtjänt och förväntad se-
ger! Bilen var tillbaka nu igen i fin form, 

Tidigare GP och F1-bilar var också kul att 
följa. De har ju klassisk uppbyggnad med mo-
torn fram. Undantaget var bara några tidiga 
Cooper. Men jag fick aldrig själv se Lars-Gö-
ran Itskowitz Lotus 12. Denna bil var ju den 
första F2/F1-bil som Lotus deltog i Grand 
Prix-tävlingar med. Lars-Göran körde bara 
den första tidsträningen på lördagens morgon 
men deltog i racet på söndagen, även om det 
då blev ett begränsat antal varv. 

Men en suveränt körd Lotus 16 F1 som var 
deras  först riktiga F1-bil med frontmotor, 
var mycket vacker att se ute på banan. I des-
sa tidiga bilar kan man se Colin Chapmans 
grundtankar med mycket lätta och minimala 
konstruktioner.

Efter racen var avverkade på söndagen var det 
läge att botanisera i depån, helt fritt fram. Mo-
naco är ju unikt då trafiken släpps på direkt 
och i stort alla avspärrningar upphör. I bråd-
skan att packa ihop och komma iväg får man 
se många ivriga mekaniker knuffa fram eller 
köra klenoderna till de numera fullt moderna 
transportbussarna. Möjligheten att  suga in 
teknik och studera detaljer på dessa klenoder 
helt ostört och i glada ägares närvaro är ju inte 
precis det man förknippar med modern F1. Jag 
såg en notis att det skulle kosta bortåt 45 000 
kr för en s.k. ”Pit Stop Inclusive” F1-biljett i 
Monaco till det ”riktiga F1-racet” i maj. Det 

verkade vara prislappen för att komma in i de-
pån i dagens F1.

Faktum var att man nu på GP Historique 
kunde syna F1-bilarna på exakt samma plats 
och sätt som man kunde på Monaco GP på 
70-talet. Då var F1- gänget ett folkligare och 
mindre bortskämt släkte. Med enkel depå 
utefter hamnen och i nästan öppna tältläger 
för FJ. Bilarna rullades eller kördes då som 
nu åtskilliga hundra meter ut till starten på 
samma sätt av ofta mycket trötta och smutsiga 
mekaniker. 

Totalt sett kändes det som Monaco GP His-
torique 2008 kommit nära nog i nivå med 
Goodwood vad gäller mångfald, presentation, 
entusiasm och tillgänglighet. Kanske inte så 
förvånande, det hela domineras ju av histo-
riska racingentusiaster som med FIA:s stöd 
lyft dessa arrangemang till hög nivå. Monaco 
ställer i sin tur upp med allt som gäller, inklu-
sive Fursten Albert av släkten Grimaldi. Han 
var på plats i egen hög person i logen och för 
lagerkransutdelning efter racen i klassisk stil. 
Kunniga speakers på franska, italienska, engel-
ska och tyska ger fullödig information. Fantas-
tiska ”paus-bilar” piggade upp mellan heaten, 
man blev avtrubbad på intryck till slut.

Vad kan man uppleva mer då? Jo att röra sig 
runt i Monaco och Monte Carlo ger det van-
liga tvärsnittet av Rivierans mix av lyxbutiker, 
rikedom och trängsel, med ännu mer tvåhju-
lingar, med ännu fler och läckrare sportvagnar, 
i ännu fler påkostade lyxbilsskyltfönster. 

Tävlingens efterfest hölls traditionsenligt på 
Hotel de Paris. Den såg inte ut att gå av för 
hackor den heller. Några Maybach-limousiner 
kunde ses glida in med unga  långbenta damer 
i långklänning med d:o något äldre festsmo-
kingklädda partners. Man såg med andra ord 
till att också detta GP Historique avrundades 
på ett stilenligt sätt.

Tillbaka på hotellet i Menton noterade jag att 
även de här boende mer normala deltagarna 
firade det hela på liknande sätt. De flesta som 
bodde där var ju engelsmän som kört eller 
supportat i tävlingen. De ägde och körde lite 

Tyrrell P34 som Ronnie Peterson körde -77

Lars-Göran Itskowitz i sin Lotus 12 F2/F1  
1957 (via ACM)

Lotus 16, firmans första riktiga F1-bil i avklätt 
skick. Ännu ser man likheten med en en extrem 

Super Seven (via ACM)

Två klassiska Lotus F1, typ 21 resp 24.
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mer moderata historiska bilar av typ Frazer-
Nash eller BMW 328. Även om jag hörde att 
någon lite missnöjt noterat att hans motor va-
rit lite ”off song” så var ändå humöret på topp. 
Ihop med fruarna ockuperade de alltså restau-
rangen till en rejäl efterfest. Då jag pratade 
racing med dem förstod jag att till Monaco 
var det absolut inte någon konst att övertyga 
hustrurna att komma med. Men en annan ton 
var de då det rörde sig om att åka med till det 
blåsigt lantliga Silverstone…

”Dagen efter”, på måndagen var det länge 
tyst på morgonen. Festen tog nog sin tribut. 
Men sen var det bara lyssna på Ferrari-bilarnas 
skönsång, man honorerade instruktionsboken 
med 20-min varmkörning före take-off mot 
England. I Menton drog sportvagnar förbi ut-
efter strandpromenaden, i olika sällskap och 
märkesgrupperingar. Italienare och tyskar dök 
upp på hemväg, men majoriteten  var glada 
engelsmän. Det var bara sätta sig i solen under 
en palm och njuta med kameran uppe.

Rivieran är alltid en mycket trevlig plats att 
turista på. Vi hann med en fin avstickare till 
San Remo. Jag blev där upphetsad av att se 
ett perfekt ”samlarobjekt”, en Lancia Fulvia 

Coupé som dammig stod ”övergiven” bakom 
en gammal bensinmack. Den föreföll inte ha 
varit körd på åratal men var ändå orostad och 
komplett. Den hade varit värd att lägga ett 
bud på minsann. Nostalgiska små Fiat 500 
och 600 i rally- och racingtrim kunde man 
stöta på ännu, med stripes och dekor precis 
som det var då. En sådan liten ”aktersnurra” 
hade varit kul att ha hemma som slängbil.

Det tog mot en hel del att flyga hem igen. 
Men den stämningen lättades upp med ett 
leende som inte gick hålla emot då det precis 
vid ingången till avgångshallen dök upp en 
orangeröd metallic Bentley Continental Con-
vertible. (Hade inte den premiären i Sverige 
på en MPH-mässa i fjol?). Den kördes av en 
prydlig något äldre men virilt vithårig gentle-
man. In nercabbad men ett tryck på knappen, 
taket upp, bilen sen nonchalant in på sned-
den på en rejält bred handikappskyltad plats, 
sen snabbt in avgångshallen. Bilen var Mona-
coskyltad förstås. ”The Rich and Beautiful” 
antar jag har/tar ännu sina friheter/ förmåner 
därnere…men han hade kanske ett bra hcp!?

Fotona hoppas jag kan förmedla lite av den 
täta stämningen. I maj 2010 är det dags igen, 
åk dit, det kommer ingen som gör det att 
ångra!!!

Fina bilar på hotellet

Eneglska Morgan på väg hem

Sportbilar överallt, dessa i Eze ovanför Monaco

Osca FJ med Gunnar Nilssons JPS77 till höger

Stirling Moss Cooper T66 rullas ut ur depån

En Alfa Tipo P3 vilar ut efter racet

Lotus 24 med Coventry Climax 1.5L V8

En vinnande ERA D-type med lagerkrans

Maserati A6GCM

En ovanlig sportvagn, en Skoda 1101 Sport 
1949

Stirling Moss körde Frazer Nash LM Replica

reportage
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BRP-BRM 64 F1 och en Scirocco Climax F1

Emerson Fittipaldis McLaren M23

Matra MS120 B/C V12 (via ACM)

En 30-tals Bentley som körts ner från England 
(via ACM)

Racing med havutsikt (via ACM)

En av alla F1-Ferrari som ”uppvisningskördes” 
(via ACM)

En vacker Gordini T15 (via ACM)

Bugatti 51 med burkande förare (via ACM))

Raka 8:or var inne en gång, här motorn i en 
Delage 1.5L (via ACM)

Ovanliga bilar i Monaco, Jaguar C-type före 
Frazer Nash (via ACM)

Många Ferrari i uppvisning med 
1948-2004 bilar

Sen Cooper av typ T86C som  Joakim Bonnier 
körde 1968

Tyrrell P34 6 wheeler 1977 på banan

Jack Brabhams Brabham BT33 1970

Historic racing är på allvar, en Hesketh 308 
1974 går runt men med lycklig utgång

reportage
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Ferrari 212 Inter 1952 för Jaguar C-type 1952

2.5L bilar från 50-talet, Maserati TecMec först

En gammal GP-Alfa (typ B) passerar lyxbutiken 
(via ACM)

Ferrari firade F1-jubileum i Monaco, 50 år 
(via ACM)

Klassisk racing är gladracing

Så ska en riktig F1-bil se ut i cockpit; en Lotus typ 24

En tidig Surtees TS9B 1971 F1, kanske nåt för sprintar eller banträffar 2008 i SVKG?

Ronnie Petersons March 711 1971 (via ACM)

reportage
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Ferrari F500 1952 (via ACM)

En Aston Martin DB2 1949 (via ACM)

En av alla lyxbilsförsäljare

Bugatti 37A med 4-cylmotor (via ACM)

Banan är minst sagt knixig

reportage
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Tidiga FJ med klassisk look, en Elwa ligger  först. (via ACM)

Detta är vad man minns, en klassisk Ferrari med 3L V12 i aerofri design (via ACM)

Monegask med elegant ”hadikappfordon”, på Nice flygplats

reportage

Att japaner kan tillverka sportvagnar har 
Mazda nogsamt bevisat. Suzuki Cappucino 
är en annan och mycket trevlig bekantskap 
som uppfyller högt ställda krav på sportig-
het. De som har för sig att moderna sportiga 
bilar måste vara mittmotorapparater med 
stora multicylindriga motorer är fel ute – 
både vad gäller uppfattning och vad som är 
aktuellt i tiden.

Modell och data
Cappuccinon är en ren tvåsitsig modern sport-
vagn i bästa brittiska tradition med motor 
fram och drivning bak. Den externa modell-
beteckningen är Cappuccino medan fabrikens 
interna är SX306. Vagnen tillverkades enligt 
det japanska keijidosha-skattereglementet 
(max. 660 cc cylindervolym och maximerade 
yttermått). Produktionen började 1991 och 
var avslutad 1997, varunder ca 28 000 exem-
plar producerades.  Lars Lagströms exemplar 
är tillverkat 1995, och dess chassinummer är 
JSAEEA11R00101206. Tillgängliga uppgifter 
om beg.pris varierar mellan 70- och 125 000 
kronor, nypriset var ca 145 000 kronor.

Nuvarande och tidigare ägare
Ägaren till intervjuobjektet är alltså vår med-
lem Lars, som inhandlade vagnen i England 
den 28 april 2006. Tidigare ägare var britter, 
och förste ägaren var en Mr. Hardisty, varef-
ter ägarna i tur och ordning hette C. Wardle, 
Simmons och Richie. Den sistnämnde läm-
nade vagnen i inbyte hos en bilhandlare som 
överlät den till Lawford Motors, som i sin tur 
sålde vagnen till Lars.

Skick och mekaniska komponenter
Vagnen är i ett ypperligt skick trots 75412 mi-
les (ca 120 000 km) på mätaren. När den kom 
till Sverige fanns något rost i golv, vilket Lars 
har åtgärdat. 

Motorn är trecylindrig med fyra ventiler per 
cylinder och dubbla överliggande, remdrivna 
kamaxlar. Nästa årsmodell fick kedjedrift. Cy-
lindermåtten 65 x 66 mm ger volymen strax 
under 0,7 liter. 

Lars har något trimmat motorn som nu ger 
ca 10 hkr mer än de standard 64 hästarna vid 
6500 r/min. Trimningen består i ett K&N-
luftfilter och att styrningen av turboaggregatets 
wastegate ändrtas för ett något bättre laddtryck. 
Dessutom är avgassystemet från katalysatorn 
bakåt bytt mot större 2½”-rör som ger friare 
avgasflöde. Toppvarvet är 8500 r/min.

Är detta ett exempel på framtidens sportvagn? 
Suzuki Cappuccino  – en teknisk beskrivning
Text och foto: Lennart Haajanen



www.svkg.nu SVKG-Bulletinen nr 2 – 2008 21

Bränslesystemet utgörs av en elektronisk 
flerpunktsinsprutningsenhet som arbetar via 
intercooler-turbomatning och en trevägs-ka-
talysator. Tändningen fungerar på det vanliga 
sättet via batteri och tändfördelare.

Betraktar vi härnäst kraftöverfö-
ringen, finner vi att kopplingen är 
en enkellamell-affär av den typ som 
– mot bakgrund av den nyaste dub-
belkopplingstekniken – måste anses 
vara traditionell. Växellådan är na-
turligtvis manuell, med fem helsyn-
kroniserade utväxlingar. Fjärde väx-
eln är direkt. Till bakhjulen överförs 
kraften via en kardanaxel, som 
trots sin korta längd är föredömligt 
mellanlagrad på mitten. Slutväxeln 
är naturligtvis chassimonterad och 
utväxlingen 5,125:1 kan tyckas gan-
ska låg tills man betänker motorns 
cylindervolym och höga varvtal. 
Drivningen ut till bakhjulen går via 
var sin drivaxel med knutar i bägge ändar.

Styrningen sker (självklart, höll vi på att säga) 
via en kuggstångsväxel, som ger knappt tre 
varv mellan fulla utslag. Styrkolonnen är jus-
terbar både i höjd- och längsled. 

Fjädringen, med spiralfjädrar till varje hjul 
och krängningshämmare, är givetvis individu-
ell; framhjulen via dubbellänkar och bakhjulen 
via ett multilänksystem – se vidstående bild.

Det hydrauliska bromssystemet består av va-
cuumservo och ventilerade skivor vid hjulen; 
de bakre av mindre diameter än de främre. 

Instrument och reglage 
Till vänster om varvräknaren finner man has-
tighetsmätaren, t.h. motortemperatur och 
bränslemätare. Lars har lagt till, monterad 

på A-stolpen, en mätare för att hålla koll på 
laddtryck. Originalratten har Lars bytt mot en 
stilig Momo-ratt med träkrans som är försedd 
med Lars personliga emblem.  Förf., som har 

vuxit upp under kargare förhållanden, 
tycker inte riktigt att en stereofonisk 
ljudanläggning platsar i en sportvagn – 
tänk om man skulle av misstag dränka 
det härliga motorljudet!

Elsystemet är baserat på 12 volts spän-
ning och består av sedvanliga kompo-
nenter för laddning, start etc. Lars har 
byggt om strålkastarna från vänster- till 
högerassymmetri och bytt ut halvljuset 
till H3 Xenon på 6000 Kelvin. Som 
varselljus har Lars monterat diodslingor 
vid vardera strålkastaren och baklyktan. 

De karaktärslösa originalbaklyktorna 
har Lars modifierat till egendesignade 
snygga, runda enheter.  Till utrustning-
en hör en inre courtesy light, oväntat i 

en sportvagn men nog så användbart, medan 
inre takbelysning givetvis saknas. Fönsterhis-
sar finns, men känns för förf. mindre ange-
lägna.

Hjul och däck
Originalhjulen har Lars bytt mot 16” lätt-me-
tallhjul med 17 raka, snygga ekrar utan onö-
diga krusiduller. Bultcirkeln är den av japan-
ska biltillverkare föredragna diametern 4½” 
(114,3 mm). Däckdimension 205/40R16 
(standard 165/65-14).

Karosseri
Karosseriutförandet och konfigurationen är 
en äkta sportvagns, med bl.a. tvåsitsighet, säte-

reportage

Suzuki Cappuccino, i ett av ägaren, Lars Lagström, 
något modifierat utförande. (LL)

Det är en pigg maskin som man finner placerad långt bak i 
motorrummet. (LH)

Fin instrumentering med stor varvräknare i mitten – precis som det 
skall vara. (LH)

Den övre bilden visar framfjädringen 
lodrätt resp. vågrätt, den undre dito 
bakfjädringen. (Skisserna lånade ur 
Suzukis japanska originalbroschyr.)

Är detta ett exempel på framtidens sportvagn? 
Suzuki Cappuccino  – en teknisk beskrivning
Text och foto: Lennart Haajanen



SVKG-Bulletinen nr 2 – 2008  www.svkg.nu22

reportage

na långt bak vid bakaxeln och bakhjulsdrift 
(men förf. anser det vara missvisande att, 
som i viss litteratur, kalla vagnen för cabrio-
let vilket den motsvaras i bara ett avseende, 
om man skall vara absolut strikt, nämligen 
de nedvevbara sidorutorna och den täta 
toppen). Tacknämligt är att motorhuven, 
takpanelerna och nedre partiet av fram-
skärmarna är av aluminium. En eftergift till 
vedertaget tänkande (och rädsla!) är att dör-
rarna är hängda i framkant. Som skydd mot 
otjänligt väder finns en sorts s.k. retractable 
hard top vars tak består av tre delar 
som kan demonteras var för sig och 
placeras i bagageluckan, medan den 
bakersta tvärdelen försvinner elegant 
ner i sittbrunnen bakom sätena. 

Motorhuven har på vardera sidan 
dubbla utsläpp för underhuvsvärme. 
Längst fram har Lars förstorat luftin-
taget samt monterat en mycket snyg-
gare spoilerläpp än den som fanns i 

fabrikens utbud av tillbehör. Fabrikens Su-
zuki-märke har Lars slopat och ersatt med 
sitt egna emblem. 

Däcken, som är bredare än originalen, har 
föranlett Lars att montera skärmbreddare 
och allmänt piffa upp utseendet med Su-
zuki Sport stänkskydd fram och bak samt 
tröskelskoning bak.

Teknisk specifikation

Motor Trecylindrig, längsmonterad, 
 vattenkyld 4-takts radmotor
 65x66 mm = 657 cc, 
 kompr. 8,3:1.
Ventilsystem 4 ventiler per cylinder, dubbla  
 överliggande kamaxlar.
Smörjsystem Trycksmörjning med pump.
Tändsystem Batteri och fördelare.
Effekt Ca 75 hkr (std 65 hkr) 
 vid 6500 r/min.
Vridmoment 87 Nm vid 4000 r/min.
Bränslesystem Elektronisk flerpunkts-
 insprutningsenhet + 
 intercooler- turbomatning. 
 30 l bränsletank.
Kylsystem Radiator, kylfläkt och 
 cirkulationspump.
Elsystem 12V, växelströmsgenerator.
Koppling Enkellamell.
Kraftöverföring Helsynkroniserad femväxlad 
 låda med direktdriven fjärde  
 växel.
Drivaxelutväxl. 5,125:1.
Fjädring, fram Dubbellänkar och spiralfjädrar, 
               bak Multilänksystem och spiral 
 fjädrar.  
Styrning Kuggstångsutväxling, knappt 
 3 varv mellan fulla utslag, 
 vänddiameter 9,1 m.
Bromssystem Vacuumservoassisterade, 
 ventilerade skivbromsar.
 Parkeringsbroms.
Hjul 6½ x16” lättmetall.
Däck  205/40R16 (standard   
 165/65-14).
Reservhjul   T115/70D14 nödhjul av stål.
Karosserityp Sportvagn.
Hjulbas 2,06 m.
Spårvidd 1,23 m (std 1,21 m).
Längd 3,295 m.
Bredd 1,395 m.
TjänsteVikt 800 kg
Prestanda Acc. till 100 km/h högst 8 sek.,
 topphast. 185 km/h men 
 begränsad till 140 km/h.
Bränsleförbrukn. I genomsnitt 5,4–7,2 l/100 
  km.

Runda lyktor är alltid effektivt och snyggt. Vi noterar att man inte behöver fyra avgasrör 
för att det skall vara sportigt. (LH)

Lars fäller här ner den bakersta delen av toppen i 
sitt utrymme – snyggt och genomtänkt. (LH)

Generalschema över komponenter och ut-
rymmen. (Lån ur Suzukis japanska original-broschyr.)

Slutord
Detta är en vagn i bästa brittiska sportvagns-
tradition! En provtur bekräftar till fullo förf:s 
åsikt att sportighet inte bara är prestanda, utan 
summan av ett fordons konstruktion, konfigu-
ration och egenskaper. 

Källor: Tack till Lars för intervju, provkörning, 
lån av Suzukis originalbroschyr, Teknikens Värld 
nr 6 (14.3.2006) och Classic & Sports Car 
April 2008.
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recension

Titeln kan först förefalla mycket torr och 
tråkig. Men bakom den gömmer sig en au-
tomotiv ”thriller” av allra högsta klass, med 
storyn om en unik kompressormatad Grand 
Prix-bil. Jag greps av bokens anslag direkt 
och sträckläste den omedelbart jag fick den 
i handen.

Den nyutgivna boken är skriven av SVKG:s 
egen Bugatti-specialist, Lennart Haajanen. 
Författaren är ett etablerat och högt aktat 
namn inom Bugatti-cirklar både i Sverige och 
internationellt. Han har genom åren hunnit 
producera mycket material om detta mytom-
spunna bilmärke. 

Min egen erfarenhet av Bugatti är begränsad, 
men jag är fylld av respekt för den tekniska 
nivå och det konstnärskap som Ettore Bugatti 
tidigt visade i sina konstruktioner. Jag har vid 
ett minnesrikt tillfälle haft förmånen att få 
testköra den Bugatti 35A  (utan kompressor) 
som Lennarts anskaffade senare på 90-talet. 
Även om det var ett antal år sedan så är min-
nesbilderna skarpa. Testen gav en dimension 
ytterligare, även om det rör sig om mycket 
gamla bilar levererar de än i dag en fantas-
tisk körkänsla och stort intryck av mekanisk 
precision. Det senare fick jag nyligen återigen 
bekräftat i årets Monacos GP Historique där 
jag kunde se ett flertal Bugatti 35-bilar delta. 
De var som alltid vackra att se på banan och 
de kördes fort av skickliga förare med kontrol-
lerad drift i kurvorna.

Det är ett sant nöje att läsa boken i detalj. Var-
je avsnitt av bilens historia i olika definierade 
perioder är fascinerande läsning. Man kan gå 
tillbaka gång på gång och ständigt hitta nya 
detaljer. Upplägget är effektivt i sin kronolo-
giska enkelhet . På samma satt som i en detek-
tivroman får man först på slutet ta del av fulla 
avslöjanden och upplösning om bilens sanna 
identitet.  

Men boken är inte bara en berättelse om re-
noveringen av en unik bil utan också om dess 
historia från det den skapades till nutid. Där-
till en insikt i en entusiasts kompromisslösa 
och hängivna arbete och en bred bild av ske-
endet och hur det fogades in i livet med alla 
människorna bakom. 

Då jag gjorde reportaget 
om Claes Östbergs GT40 
kändes det som jag stött på 
en nästan oslagbar vilja till 
perfektion. Men efter att ha 
läst denna bok så inser jag 
att det finns minst en nivå 
högre. Med en strävan efter 
insikt, kunskap, perfektion 
och återställande i origi-
nalskick nästan helt utan 
gräns. Antalet timmar som 
lagts ner på denna bil går 
bara att gissa sig till. Men 
att lägga ner hela 24 år på 
renoverandet är en gedigen 
period. 

Boken ger också belägg för 
hur ett intresse för en bil 
och ett bilmärke gradvis 
växer fram till expertnivå.  
Hur det i sin tur ger vid-
gade personliga kontakter 
och en personlig utveckling 
i stort sett alla riktningar. 
Den ger också en bild inte 
minst av hur en livsstil och 
ett livsintresse gradvis for-
mas. 

I detektivarbetet som löper 
som en röd tråd igenom boken ingår även en 
omfattande research i bilens egen historia. 

När man vet att detta renoveringsarbete, åt-
minstone i sitt inledande skede gjordes utan 
tillgång till fax och Internet, så framstår presta-
tionen ändå större. Avsnitten med författarens 
egna direkta kontakter med Bugattifabriken 
och dess intressanta udda personkaraktärer är 
i sig en spännande läsning och förbinder för-
krigstid med modern historia.

Efter det metodiska renoveringsarbetet är det 
ännu mer intressant att följa bilen genom dess 
följande aktiva racingperiod. Att efter ett så-
dant heroiskt renoveringsarbete djärvas köra 
historisk racing med den nästan ovärderliga 
dyrgripen understryker den kompromisslösa 
viljan hos ägaren att uppleva denna unika bil 
till fullo. Samtidigt som det ger full konti-

nuitet i bilens racinghistoria. Därmed skedde 
också en komplett avslutande utveckling in-
klusive intressant driftsoptimering

Upplösningen i bokens avslutande del då bi-
lens rätta identitet till slut kunde fastställas 
fullt ut är ytterst spännande att läsa och ta del 
av. Då framgår det detektivarbete tydligt som 
låg bakom, som var djuplodande och inklu-
derade yt- och materialanalys av internationell 
Bugattiexpertis.

Bilens historik är alltså i stort fullständigt 
utredd.  Den inleddes med racing i Sicilien 
på Targa Florio 1929 där den var en av fa-
briksbilarna. Historien löper därefter vidare 
med tävlingar på hög nivå med Grand Prix-
deltagande. Därefter en period i mer blandad 
Nordisk racing. Sedan den blivit för gammal 
för att vara konkurrenskraftig gick den in i en 
förfallande tillvaro tills författaren blev dess 

En ny bok; “Bugatti type 35C No. 4928  
The Story of a Grand Prix Racing Car”.
Text: Jan E Rydquist Foto: Via Kent Abrahamsson och författaren 
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ägare och återställde den till originalskick. Det 
skedde under perioden 1956-1980. Bilens 
återupptagna aktiva racingperiod följde sedan 
1980-90 i historisk racing.
Bilens vidare historia efter den sålts och läm-
nat författarens omsorger är också komplett 
redovisad.
Bugattin tycks nu ha hamnat i goda händer i 
Tyskland hos en samlare. Vem vet, den kan-
ske kommer att kunna ses igen i full aktion på 

Oldtimer GP på Nürburgring? Bugattis fina 
bilar är till för att köras, inte bara ses på, där 
delar jag författarens åsikt. Något som ju vi 
i SVKG kunnat se i Lennarts deltagande på 
många sprintar och banträffar med den snar-
lika Bugatti 35A han senare anskaffade och så 
omsorgsfullt arbetar vidare med.

För den som är intresserad av märket Bugatti 
och inte minst typ 35C är boken ett måste att 

läsa. Också för den 
som bara är allmänt 
tekniskt intresserad 
av en avancerad för-
krigskonstruktion är 
boken en guldgruva 
att läsa i sin detaljri-
kedom. Som en in-
struktion hur man 
går till väga steg för 
steg och med hund-
raprocentig doku-
mentation är den en fulländad lärobok. 

Många intressanta foton, ritningar och tabel-
ler kompletterar på ett utmärkt sätt. Indexsi-
dorna är föredömligt uppställda. Totalt sett 
är resultatet ett nära nog perfekt verk från en 
sann perfektionist.

Boken är mycket välskriven på engelska och 
har ISBN no. 978-91-633-2160-3. Den är 
utgiven på BOD International AB förlag och 
priset är 320 kr. Nu när vi inte länge har nå-
gon motorlitteraturbokhandel i Göteborg får 
man vända sig till förlaget direkt. Adressen är 
Bingebygatan 11B, 621 41 Visby,  med mail-
adress info@books-on-demand.com

Bokens Huvudperson I bilden tagen 1990

Huvudperson II, 
författaren själv


