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Känns verkligen att jag bor på väst-
kusten ... att havets salta vatten på 
något sätt följer med regnet, då det 
smattrar mot de nyinsatta treglas-
rutorna, fem å en halv trappa upp 
på Syster Estrids gata   och vinden 
tjuter runt knutarna!

Den 16 maj blev det så äntligen av! 
Halv tolv svängde jag in till höger 
efter Maglehems kyrka, sedan hö-
ger igen utefter havet fram till ett 
vackert renoverat korsvirkeshus. 
På gårdsplanen möts jag av Jan 
Månsson med ett välkomnande 
leende ... ”Måns” utsågs till He-
dersmedlem vid Sportvagnsklub-
bens 50-års jubileum på Hotel 11 
och nu, fem år senare, fick jag änt-
ligen på Brukaregården överlämna 
det efterlängtade Hedersdiplomet 
i vacker guldram!

Medan Måns visade mig runt i 
huset, dukade i köket hans hustru 
Kerstin en riktig festmåltid vid 
det trevliga långbordet. Vi hade 
en fantastisk eftermiddag tillsam-
mans ... med många historier från 
de tidiga åren i Sportvagnsklub-
ben. Måns var med nästan från 
början och fixade det mesta, både 
som kassör och sekreterare. Kän-
des verkligen jättefint att få träffa 
Måns tillsammans med sin char-
merande hustru Kerstin!

Sommaren fortsatte med i allra 
högsta grad omväxlande väder ... 
men ändå med ovanligt många 
tillfällen till racing med den lilla 
gröna. Började visserligen lite illa 
med att blåsa kopplingen under 
vårt Bankalas på Kinnekulle, men 
försättningen på Gelleråsen med 
Velodromloppet gick desto bättre, 
en tredjeplats i Roadsport B under 
lördagen... trots att det var första 
gången och regnet hängde i luf-

ten. Svenskt Sportvagnsmeeting 
på Ring Knutstorp med MSCC 
är ju bara årets höjdpunkt! Så blev 
det även i år och Backtävlingen i 
Minnesberg, men mer om det se-
nare ...  

Lördagen den 5 september blev 
åter en härlig tur tillsammans 
med några av de sanna entusias-
terna i Sportvagnsklubben. Trots 
dystra väderprognoser åkte vi de 
arton milen till Våxtorp för att 
hylla klubbens grundare och för-
ste ordförande Bo Lorentzon med 
anledning av hans 80-årsdag. En 
speciell känsla att köra in på borg-
gården utanför Vallens Slott och 
parkera vid denna gamla kasse-
matt, där Bo och Ingela numera 
huserar tillsammans med den 
strävhåriga taxen Sotis och Sara, 
en äkta dansk-svensk gårdshund!

Ett jättetack till Ingela & Bo för 
deras gästfrihet och även tack till 
sportvagnsvännerna Lennart Wil-
lemoth, Jan-Erling Rydquist, Stel-
lan Östlingh & Kalle Pihlkrantz, 
Benny Wahlberg, Mauri Valko-
nen och Henrik Bergkvist, och 
Lennart Haajanen min co-driver, 
som alla trotsade vädret och gjor-
de detta möjligt! 

Me’ som alltid allra bästa  
Heikki i Lotus Elise 111S

ledare

Äntligen är hösten här... 
med regn och kuling!

Heikki Särg
Ordförande
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klubbnytt

Jaguar hade hedersplats på Sportvagnsträffen Hofsnäs. Danske Ole Sommer hade 
tagit upp sina Jaguar C-och D-type från sitt museum i Köpenhamn och de var båda 
i underbart patinerat skick. Här hans D-type framför andra klassiska Jaguarer. Just 
Sommers D-type har faktiskt aldrig racat, utan gick som hans långresevagn i många 
år över hela Europa på 50-och 60-talet. Infällda bilder; En läcker E-type hos Mellan-
ders i Hällingsjö, klassiska Lotus-bilar på Knutstorp
Foto: Jan E Rydquist 

Omslagsbild:
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Kontaktlista SVKG:s 
styrelse 2009
Ordförande:
Heikki Särg
Mobil: 0708-75 75 57
E-post: lot49us@hotmail.com

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

Sekreterare:
Stellan Östlingh
Mobil: 0705-41 41 14
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:
Glenn Langseth
Mobil: 0708-69 83 59
E-post: elektro-fix@telia.com

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

Namn  Ort Sportvagn Årsmodell
Ingemar Dunert Brastad Mazda Miata MX-5 1993
Hans Olausson Kållekärr Chrysler Crossfire Roadster 2005
Johan Wallin Öxabäck Pontiac Fiero GT 1988
Mikael Westman Ytterby Chevrolet SSR 2003
   Mercedes 1992

Nya medlemmar 2009-05-21 tom 2009-09-01

Jag heter Johan Wallin och som ny medlem bifo-
gar jag en bild på min bil.

Mitt sportvagnsintresse har funnits sedan jag 
var barn och lekte med leksaksbilar, jag hade en 
radiostyrd Porsche 911 och en Röd Ferrari 512Tr 
Testarossa.

Min första sportiga bil köpte jag 1997 och 
var en röd Nissan 200SX S13 men den sål-
de jag efter några år när jag träffade min 
sambo och köpte en kombi i stället. Sak-
nade den bilen rejält och framför allt sakna-
de jag att ha en riktig hobby att ägna mig åt. 
  
Fick syn på en mycket snygg gul Fiero GT i Tysk-
land 2007 som jag blev mycket förtjust i och be-
stämde mig sedan för att leta efter en egen lågmi-
lare i ”mint condition”, något jag fann uppe i Öre-
bro hos en kille som samlade på Fieros. Jag köpte 
bilen av honom och har nu moderniserat karossen 
lite för att plocka fram de rätta exotiska linjerna 
bl a. med en handgjord avgjutning från F355 i 
fronten, borttagen vinge, 17” fälgar och Corvet-
te bakljus i stället för original på panelen bakåt.  
  

Framtida projekt kanske under vintern är att ad-
dera sido-scoops från Corvette C5, en specialsydd 
läderinredning från USA, sedan skall antingen 
motorn snyggas till rejält eller bytas ut mot vas-
sare maskin. Att valet föll på Fiero GT var att jag 
såg en stor potential att för rimliga pengar både 
få en bil som är rolig att köra med utmärkta väg-
egenskaper och som därtill har en karossmodell 
och layout som man normalt bara finner på bilar 
som kostar det tiodubbla. Sedan är ju en bil med 
mittmotor något man inte säger nej till heller. 
  
Jag hoppas kunna delta på många träffar med 
SVKG framöver och ta del av er gemenskap. 
  

Ny medlem

Maglehems kyrka
Maglehems av tegel uppförda kyrka, bestod från 
början, omkring 1250 av långhus och rakt avslutat 
kor. Tornet av gråsten tillkom på 1300-talet och 
tillbyggnaden åt norr vid mitten av 1700-talet. 
1883 hade koret utökats med en femsidig sakri-
stia och vapenhuset framför tornet byggdes 1932. 
Av speciellt intresse i Maglehems kyrka är de bil-
der som Maglehems-mästaren prydde kor- och 
långhusväggen med, sannolikt på 1470-talet.
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Hade tänkt åka ner måndagen den 31 augusti 
2009 tillsammans med Benny Wahlberg, Len-
nart Haajanen och Stellan Östlingh för att 
uppvakta Bo Lorentzon på sin 80-årsdag. Men 
då jag ringde lite försiktigt för att ”kolla upp” 
hur det var tänkt med firandet, visade det sig 
att Bo & Ingela skulle tillbringa födelsedagen 
på Margaretetorps gästgiveri ... en present 
från barnen!

Det efterföljande samtalet med Bo ledde 
fram till en gammal önskan, att tänk om 
det körde upp en samling sportvagnar från 
Sportvagnsklubben och parkerade utanför 
på borggården ... vilken underbar födelse-
dagspresent! Klart att jag funderade vidare 
på detta och med hänsyn till den annal-
kande hösten måste det ske snarast, så lör-
dagen den 5 september visade sig vara ett 
möjligt tillfälle? Lovade att undersöka vad 
som gick att åstadkomma och skulle höra av 
mig igen. 

Detta var ju inte helt lätt! Väderprognoser-
na pekade på regn, både DMI och SMHI 
... och efter att ha börjat ringa runt var jag 
nära att blåsa av det hela? Men, Benny var 

sugen på en längre tur med sin Lotus Elan 
och Lennart Haajanen ville visserligen inte 
köra så långt med sin ”nya” Bugatti men han 
hade ju redan förberett hyllningstalet till ju-
bilaren? Alltså, det kändes som att jag ändå 
måste göra ett försök till!

Mauri hade jag träffat veckan innan på tors-
dagsträffen och han var sugen på att köra 
med sin Lotus Europa JPS, med finjuste-
rade förgasare och munstycken, inställda av 
hans chefmekaniker Kåre Lindén. Stellan 
var klar att köra med den lilla röda Alpinen   
och Jan-Erling skulle se om han fick ihop sin 
Jeguar, men att köra 18 mil i ösregn, utan 
tak? 

Hade inte Willemoths telefonnummer, så 
bad Stellan ringa honom. Tror det var på 
torsdagskvällen   och han skulle sätta igång 
med att plocka ihop sin Morgan. På fre-
dagskvällen såg jag, att han hade sökt mig 
på mobilen, och trots att det var sent, ringde 
jag upp honom. Upptaget, både en och två 
gånger ... tills han svarade och meddelade 
glatt att bilen var hopsatt och klar, skulle 
bara provköra en sväng på lördag morgon 

... lovade honom att inte köra för fort med 
hänsyn till något slitet lager och så var det 
också klart!

Stellan och Mauri skulle åka via Svenljunga 
och Nissastigen till Halmstad, skulle träffas 
vid halv tolv på Statoil vid Eurostop dit även 
Benny skulle komma. 
Lennart Willemoth ringde på morgonen 

Ett jättegrattis till 
Bo Lorentzon 80 år!

reportage

SVKG-flaggan smattrade stolt utanför slottet

Jubilaren själv

Förtäringen satt fint Koncentrerat lyssnade under Lennarts hyllningstal
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och vi åkte till Haajanen, som jag plockade 
upp kvart i tio, och tio prick var vi hos Jan-
Erling i Kullavik. Det fick bli ”den japan-
ska Elanen” som han uttryckte det och i 
varje fall med tak! Henrik Bergkvist skulle 
inhandla de röda rosorna innan han anslöt 
från Båstad.

Solen sken igen då vi kom till Statoil och det 
blev äntligen dags att köra öppet de sista mi-
len. Vilken känsla att åter känna fartvinden 
rufsa i håret! Hade en mycket angenäm resa 
med Lennart, som hann med att konstatera 
likheterna mellan min Lotus Elise 111S och 
hans Bugatti, avseende växel och varvtal 
vid olika hastigheter liksom styvheten, med 
hårdheten i fjädrar, även om lösningarna var 
olika.

Svängde in vid skylten Vallens Säteri efter 
att först ha missat den, vilket innebar ett 
ärevarv kring cirkulationsplatsen i Våxtorp. 
En glatt vinkande och leende Bo Lorentzon 
mötte oss då vi svängde in på borggården vi 
Vallen Slott. Hann knappt parkera utanför 
kassematten förrän regnet kom. Kalle hade 
tagit med Sportvagnsklubbens fana, som 

riggades upp, och det blev verkligen en stilig 
syn med dessa vackra vassa vagnar uppställ-
da mellan de nyklippta gräsmattorna på den 
krattade grusgången framför kassematten!

Ingela stod på trappan och önskade oss väl-
komna in   till detta mycket speciella bygg-
nadsverk med en och en halv meter tjocka 
stenmurar och där kanonöppningarna nu 
hade ersatts med fönster! En underbar bo-
stad med underbart ljus och utblickar över 
ett underbart vackert parklandskap med det 
underbara gulmålade slottet från mitten på 
1400-talet.

Lennart Haajanens hyllningstal fick med 
historien om öppna bilar och 1929 dök 
även en viss Lorentzon upp, som 25 år se-
nare grundade Sportvagnsklubben SVK ... 
och Bo Lorentzon fortsatte sedan, att ”vid 
grundandet av SVK den 17 juni 1954 ute 
på Långedrag deltog Karl-Erik Armander 
(MG), Eric Bengtsson (Jowett + Simca), 
Bengt Simonson (Morgan), Claes Corin 
(Morgan), Bo Lorentzon (MG J2 + Mor-
gan) och Pelle Andreasson (MG + Pontiac). 
Detta det första konstituerande sammanträ-

det hölls i ”Pontiac-Pelles” bil från 1940-ta-
let! Den var stor nog för dessa sex grabbar 
och vid detta historiska möte utsågs Bo L 
till ordförande, Karl-Erik A till sekreterare, 

5

reportage

Stabilt byggd bostad med metertjocka stenväggar!

Lika rejält byggt gårdsuthus! Regnskurarna föll tätt under dagen

Nästan ”engelsk” miljö, passar en Morgan!
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Bengt S till kassör och Claes C till tävlings-
ledare. Tilläggas kan, att Eric B ”Jowett-
Bengtsson” var en mycket duktig tekniker, 
som vid tävlingar ställde upp och gav ett 
handtag till den som behövde hjälp. Eric var 
den förste i klubben som byggde sin egen 
vagn på en Simca-ram.
Rosorna överlämnades av nuvarande ordfö-
rande och sedvanligt leve utropades och ”Ja, 
må han leva� klingade bättre än någonsin, 
inte minst med Haajanens formidabla av-
slutning ... då till och med hundarna ”ha-
jade” till!
Det blev en mycket fin eftermiddag tillsam-
mans med Bo och Ingela och under fikat 

passade jag på att överlämna ett vagnmärke 
till vår förste ordfarande och tillika medlem 
nummer ett! Solen sken mer och mer och 
strålade vackert in genom kanongluggarna 
och allt kändes bara jättefint! Men ändå . 
blir det dags för uppbrott, några rader i 
gästboken och varmt tack för en ömsesidigt 
minnesvärd dag!

Får väl se om vi kanske rent av kan göra nå-
gon långtur, rally eller utflykt, till våren ... 
med Vassa Vagnars Vänner igen ... vem vet?

Me” massor av allra bästa ... 
Heikki Särg / ordförande SVKG

PS. 
”Grattis till alla Er som skött ”arvet” så väl och 
lycka till i många år till. 
Jag ser fram mot 60-årsjubileet! 
Hälsningar Bo
Tack alla Ni som kom och uppvaktade mig till 
min 80-årsdag!” 
DS.

reportagereportage

Vallens Slott och många sportbilar, en passande bakgrund för jubilaren. Willemoth håller fast hatten.

Som för alla riktiga slott en vacker utsikt över nära vatten!
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bokanmälan

Produktion med stöd av den svenska Aston 
Martin-klubben. Boken kan beställas via 
Aston Martin Sweden-klubbens hemsida, 
www.aston-martin.nu/

Aston Martin är en sällsynt vagn i Sverige. 
De som finns omhuldas väl av sina ägare 
– faktiskt så väl att två ägare funnit anled-
ning att på ett förträffligt sätt sammanställa 
och dokumentera beståndet av typen DB2. 
Det är vår tidigare medlem Bengt Mörner, 
Hovås, som tillsammans med Magnus Ne-
ergaard, Malmö, forskat och 
sammanställt informationen i bokform.

Aston Martin-märket räknar sitt ursprung 
från 1913, då Lionel Martin och Robert 
Bamford blev agenter för Singer automobi-
ler. Efter bara ett år funderade kompanjo-
nerna på att tävla med en specialare byggd 
på ett Isotta-Fraschini-chassi. Dessutom 
planerade de bilproduktion.  Första världs-
kriget satte emellertid stopp för planerna, 
och först 1921 presenterades deras första 
vagn, som fick namnet Aston Martin. 

Sedan Bamford dragit sig tillbaka kunde 
Martin med finansiellt stöd av den illustre 
greven Louis Zborowski dra igång tillverk-
ningen år 1922. Märket blev framgångsrikt 
i tävlingar. Under de första tre åren tillver-
kades dock endast 69 vagnar och 1924 hade 
företaget råkat i stora ekonomiska svårig-
heter. 1926 ombildades bolaget till Aston 
Martin Motors Ltd i Feltham, Middlesex, 
och den första Aston Martin-vagnen kon-
struerad av Augusto Bertelli lanserades i 
oktober 1927. Det blev ingen masstillverk-
ning, men de vagnar som producerades blev 
kända och berömda tack 

vare sportiga egen-
skaper, god kvalitet 
och framgångar på 
tävlingsbanorna.

Bolaget ombil-
dades 1947 un-
der firma Aston 
Martin Limited, 
fortfarande med 
adress Feltham, 
och det är från 

denna period 
som DB-typen, som författarparet Mörner-
Neergaard dokumenterat, härstammar. 
DB2 (eller DB Mark II enligt den interna 
fabriksbeteckningen) presenterades i april 
1950 som tvåsitsiga öppna cabrioleter och 
täckta kupéer. 

Som framgår av verkets titel handlar boken 
om de vagnar som sålts direkt till Sverige, 
dvs. sju exemplar, varav fyra finns kvar inom 
landet medan tre funnit nya ägare i utlan-
det. Senare har ytterligare två vagnar, som 
ursprungligen levererats till andra länder, 
importerats till vårt land. 

Boken är utmärkt upplagd. Fabrikens re-
klambroschyr återges komplett, varefter 
följer en koncentrerad sammanställning av 
vagnarnas identitet (chassinummer) och 
aktuella ägare, därefter ett avsnitt med re-
noveringstips – bland vilka det är intressant 
att konstatera att en internationellt accepte-
rad modifikation av motorns smörjsystem 
konstruerades på sin tid av Bengt Mörner. 
Resten, två tredjedelar av boken, består av 
varje enskild vagns historia med detaljerade 
uppgifter om tidigare ägare och vad som 

hänt vagnen. Ytterst intressant är det att 
författarna lyckats få tag på – och i boken 
reproducerat – fabrikens leveranskort över 
varje vagn.

Litet förvånande finner denne anmälare, att 
fabriken kallade den täckta vagntypen för 
”sports saloon”, för den är verkligen inte en 
sedan utan snarare än ren coupé – tvåsitsig 
t.o.m. som den är. 

Att dokumentera ett särskilt märke och en-
skilda vagnar är viktigt och föredömligt. 
Boken utgör en indirekt – och förmodligen 
oavsiktlig – uppmaning till alla enskilda 
ägare resp. skrivkunniga märkesguruer att 
dokumentera sitt märke resp. sin vagn med-
an äldre information och detaljuppgifter 
finns tillgängliga. Bl.a. håller de äldre bil-
registren på att flyttas till landsarkiven, va-
rifrån det blir såväl besvärligare som dyrare 
att få ut information. 

                             Lennart Haajanen 
                        (l.w.haajanen@telia.com)

Bokanmälan: 
Om nya Aston Martin 
DB2-bilar sålda till 
Sverige
av Bengt Mörner och Magnus Neergaard.
93 sidor, engelsk text, både färg- och svart/vita bilder.
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racing

Dags för årets KM3 i Minnesberg med MSCC 
den 8 augusti 2009
Text: Heikki Särg Foto: Jan E Rydquist, Andreas Freed och Bengt Metz

Denna redan klassiska backtävling i Skåne, 
som nu åter är igång! 
Minnesberg ligger vid väg 108 mellan Sve-
dala och Trelleborg. Banan är ca 900m och 
går längs den gamla landsvägen genom byn, 
dåvarande väg 108. Starten sker som vanligt 
vid Disponentvillan framför det nedlagda 
Tegelbruket och målet är på krönet efter 
rastplatsen söder om Minnesberg.

Hade prickat in backtävlingen i almanackan, 
som ’bara ett måste’ och åkte ner redan på 
fredag kväll för övernattning hos min syster 
i Södra Sandby. Blev ju avsevärt närmare att 
köra till besiktningen på morgonen …

Strålande sol och vinden rufsar till håret 
denna sköna sommardag! Kom fram strax 
innan åtta och kul att träffa kompisarna i 
MSCC igen. Bilen tömd på allt onödigt löst 
och tanken halvfull med färskt högoktanigt 
Ferrari-bränsle … ska bli riktigt kul att kän-
na på backen idag!

Jan-Erling anlände strax efteråt i sin Jeguar 
och är ju alltid att räkna med … i varje fall 
om det inte är alltför snabba Porschar med 
kraftfulla motorer. 

Senast på Knutstorp under SSM föreslog 
’Josen’ och även Henrik Pihl, att jag borde 
kolla camber bak och självklart kör jag nu 
med helt genomgången perfekt justerad 
hjulinställning. Kanon! Inte så underligt att 
det driftade lite väl mycket i kurvorna på 
Knutstorp!? 

Efter besiktning av bilar och obligatoriskt 
förarmöte började vi med ett träningsåk i 
backen innan själva tävlingen började. Det 
flöt på fint med många race utan alltför 
många avbrott ... dock blev det avbrott nå-
gon gång för traktorn med det stora släpet 
som dök upp och ibland för att släppa ige-
nom byborna.

Gick riktigt bra för mig i den lilla gröna … 
hade efter första åket bästa tid i Roadsport 
B. Backen passade Lotusen perfekt, både 
utväxlingen och väghållningen var bara 
gudomlig! Men, det hjälpte inte utan Tho-
mas Ahrens körde snabbare i sin vassa Lotus 
Super Seven! Annars var det bara att stå på 
med gaspedalen i botten, en kort inbroms-
ning in i chikanen och snabb liten knyck på 
ratten åt höger och vänster genom chikanen 
och full fart ut!

Lunchpaus och det blev en tur till närmaste 
kulinariska matställe … i Svedala, där det 
serverades utsökt QP Cheese med knapriga 
Pommes och till detta en mugg iskall Coca-
Cola, även detta en riktig klassiker!

Fick min största framgång någonsin i ett 
KM med MSCC … lyckades hålla andra-
platsen i Roadsport B med 28,29 sek, tätt 
efter Thomas Ahrens 28,09 och trea blev 
Rolf Dawidzon med 28,95 i sin vackra grö-
na MGBGTS. Jan-Erling fick det lite tuffare 
i Roadsport A med Jeguaren, men kom ändå 
fyra med 27,77 efter jämna fina snabba åk, 
där Max Hanqvist vann med dagens snab-
baste tid 26,77 i sin Lotus Elise! Grattis!

Det enda jag saknade i år var de synnerligen 
trevliga möjligheterna att köpa en kopp kaf-
fe & kaka eller bulle, som de omtänksamma 
byborna tidigare hade skämt bort oss med. 

Massor av tack till alla de trevliga tappra 
funktionärer, som ställer upp för att kunna 
genomföra dessa tävlingar!

Heikki / nr 84 i Lotus Elise 111S

Två SVKG-bilar i  line-up, Jeguar-87 och Lotus Elise 111S Prisutdelning i Roadsport B, Thomas, Heikki och Rolf

... och full fart ut! ... snabb liten knyck på ratten åt höger och vänster
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racing

Jan-Erling Rydquist, 4:a i Roadsport A, tid 27.77 sek

Bengt Metz, 5:a i Roadsport A, Caterham Superlight, tid 28,36 sek

Thomas Ahrens, segrare i Roadsport B, Lotus 7, tid 28,09 sek

Rolf Dawidzon, 3:a i Roadsport B, MGBGTS, tid 28,95 sek

Lennart Almström, 3:a i Historisk, Lotus Elite, tid 36,16 sek

Glenn Andersson i RS, Alfa Dana, tid 30,2 sek

Per Broberg, segrare  i Historisk, Lotus Elan, tid 29,32 sek

Heikki Särg, 2:a i Roadsport B, Lotus Elise 111S, tid 28,29 sek

... en kort inbromsning i chikanen... snabb liten knyck på ratten åt höger och vänster
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reportage

Jag har i 40 år renoverat och kört 18 olika, 
tämligen udda, sport och racerbilar på ama-
törnivå, men min senaste, en Spectre R42, 
är nog den mest okända bil jag haft. Inte en 
på hundra vet vad det är, men det är kan-
ske inte så underligt eftersom bilen inte 
har någon känd tävlingshistoria och inga 
motortidningar har skrivit om Spectre se-
dan de visades på mässorna 1995-96. Ända 
tills i år, då Classic & Sportscar i maj 2009 
skrev ett 6-sidigt reportage under rubriken 
” Amazing Spectre – Britains lost supercar”, 
men hur många läser den tidningen här?

På senare år har jag haft en GTD T70 (ko-
pia av Lola T70) och en GTD40 (kopia av 
Ford GT40).  I dagligt tal säger vi felaktigt 
”replika”. I GTD-klubbens tidning fanns en 
utförlig artikelserie om bilens konstruktion 
och utveckling, som väckte mitt intresse. 
GTD står för Gran Turismo Developments 
och var ett företag i Dorset i England som 
framgångsrikt tillverkade GT40-kopior, 375 
totalt, byggsatser och färdiga bilar.

Konstruktion och utveckling
Ray Christopher, som drev företaget, trod-
de i början på 90-talet att marknaden för 
GT40-kopior skulle mättas och beslöt till-
verka en modernare variant med egen de-
sign, men bara som färdig bil.  Den fick heta  
GTD R42, R för Ray och  42 tum hög.

Man byggde först 3 bilar och 4 chassin för 
utprovning, hållfasthetstester, krockprov-
ning m.m. Rays egen formgivning förverk-
ligades i handgjort aluminium som göts av 
för produktionskarosser av glasfiberplast. 
Spårvidd och hjulbas kopierades från GT40, 
men de avlånga bränsletankarna flyttades 
från sitt utsatta läge i trösklarna och blev 

istället 2 korta stående tankar längre in 
bakom kupén. Man vann utrymme i kupén, 
lättare insteg, bättre säkerhet och slapp pro-
blem med bränsleskvalp.

Chassiet är en monocoque som på en Grupp 
C-bil med inlagd stålförstärkning samt 
hjälpram fram och bak. De första bilarna 
använde aluminium-sandwich med honey-
comb medan produktionsbilarna är glas och 
kolfiberarmerad (?) plast med Divinycell 
distansmaterial. Hela undersidan är plan, 
och bilen lär inte rosta sönder! Vindtun-
nelprov visade att Ray hamnade rätt från 
början, och luftmotståndskoefficient. var 
låg, 0,28! 

Man ville ha en bil med hög toppfart och 
luftintagen var minsta möjliga, i motsats 
till dagens groteska mode. För att göra bilen 
säljbar fick den exklusiv skinnklädsel, val-
nöt och alcantara, Wiltonmattor, el-hissar, 
AC, servostyrning, stereo, el-speglar, t.o.m. 
bagageutrymme, men även vettiga prylar 
som störtbåge, bromsar från AP Racing, fäl-
gar från OZ Racing, rostfritt avgassystem, 

hjulupphängning som på en formelbil, ställ-
bar vinge, mm. ( stereon har jag tagit bort, 
det ju en för f-n en sportvagn).

I annonserna kallades den för ”A racing car 
in a dinner jacket”. I en reklamfilm sa man 
att ”man kan hänga sin kostym på störtbå-
gen, stoppa det nödvändigaste i baggageut-
rymmet och låta assistenten ta väskorna i 
Range Rovern”!

Motor köptes från Ford, man valde deras 
nya 4,6 liters helaluminium V8 motor med 
32 ventiler. Produktionsbilarnas motorer 
och motorstyrning är identisk med Mustang 
SVT Cobra från 1996.

Effekten är 305 hk och vridet 407 Nm, och 
den har stor potential. Som sugmotor kan 
man få ut 380-400 hk med god körbarhet, 
med kompressor c:a 900, men då håller inte 
transmissionen. Aluminiumblocket med 
vevaxel i denna motortyp är Fords starkaste, 
och man förstår varför Koenigsegg valde 
denna motor som utgångsmaterial.

Spectre – en okänd sportvagn med svensk 
anknytning
Text: Gunnar Brisman     Foto: Gunnar Brisman m fl.
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Istället för Renaults transaxel valde man 
Getrag/Audi 5- alt 6-vxl., och koppling från 
Audis V8, och diverse Ford-bilar bidrog med 
komponenter, t.ex. styrinrättning, lås m.m.

Vikten är 1290 kg utan förare och ben-
sin ( jag har kollat!) , vilket är ovanligt 
låg vikt för en fullt utrustad V8 GT-bil. 

Hur gick det?
Det tog 2 års arbete för en av de anställda 
enbart för att få bilen typgodkänd och cer-
tifierad, och när bilen första gången visades 
av Tiff Nedell på Earls Court i London 1993 
var pengarna slut. Typiskt för sådana pro-
jekt! 
Steve Saleen var intresserad av att köpa det 
hela och flytta produktionen till USA, men 
istället kom svenskarna in i 
bilden. Olaf och Anders Hil-
debrand övertog projektet 
genom Spectre Motor Cars 
Inc. som hos sitt engelska 
dotterbolag Spectre Super-
sports Ltd fick igång produk-
tionen. Anders Hildebrand 
var tidigare svensk importör 
av GTD-bilarna. Spectre 
R42 som bilen nu fick heta 
visades på flera mässor bl.a. i 
Genève 1996.

När flerfaldige världsmästaren och 
LeMans-vinnaren Derek Bell först såg 
bilen suckade han ” åh nej, inte en op-
timist till som tror han kan konkurre-
ra med Ferrari ”. Vid ett senare tillfälle 
provkörde han bilen och då lät det så 
här: ” Jag har aldrig blivit så förvånad i 
hela mitt liv”. Det slutade med att han 
fick plats i styrelsen och var aktiv med 
utprovning av väghållning. Säkert var 
han bra reklam också!

Så småningom fick man sålt 23 bilar 
innan äventyret tog slut med kon-

kurs 1997. Ja, det är inte lätt att konkurrera 
mot kända märken. Varje Spectre R42 lär 
ha tagit över 2000 timmar att sätta ihop. 
Den såldes för 70 000 pund, samma pris-
nivå som Ferrari 355 , Aston Martin DB7 
och Honda NSX.  Indigo-byggaren Bengt 
Lidmalm kanske ler igenkännande om han 
läser detta.

Spectre i Sverige
Två göteborgare beställde, ovetande om var-
andra, var sin ny bil. Den ene är en välkänd 
SVKG-medlem som visade bilen på Auto 
Collection i Hovås. Det är den blå bilen på 
bilderna. På senare tid har det kommit in 
flera bilar, bl.a. den enda bilen med alumi-
niumkaross. Den hade varit anmäld till Le 

Mans som en Spectre GTR men kom aldrig 
till start.  Totalt finns det f.n. 5 st. Spectre i 
Sverige. Det finns nu också en svensk (men 
engelskspråkig) hemsida www.spectrecar-
club.com, med forum och utförligare infor-
mation för den som är intresserad.

Hur är den att köra?
Som en stor, bred go-kart. Styrningen är det 
bästa, direkt, lätt och med fin känsla. Mo-
torn fick gärna ha några hästar till. Mycket 
bra väghållning och balans. Med R-däck, 
mera effekt och en rask chaufför skulle den 
kunna gå riktigt bra. Rymlig, tyst och be-
kväm tycker jag, men allt beror på vad man 
jämför med! Men med begränsat styrutslag 
och 335 mm breda bakdäck är den nog inte 
idealisk för drifting!

Har du orkat läsa ända hit så vet du mera 
om bilen med det konstiga namnet. Spectre 
betyder, passande nog, spöke.

reportage
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Som vanligt första helgen i juli var det dags 
för ett av årets största evenemang inom 
svensk motorsport. Det numera klassiska 
SSM (Svenskt Sportvagns Meeting) som i år 
kördes för 36:e året i rad. 

Trots prognoser om regn blev det stekan-
de sol och en temperatur runt 30 strecket 
under större delen av helgen. Inget kunde 
avskräcka alla de entusiatiska besökarna 
som kom till Ring Knutstorp för att in-
supa sportvagnar av alla de sorter. Denna 
tävlingshelg som arrangeras av den skånska 
klubben MSCC, växer så det knakar och i år 
var det över 300 startande ekipage fördelat 
på 7 olika klasser. Sportvagnsklubben var 
även i år starkt representerat av trogna del-
tagare fördelat bland de olika klasserna och 
mest hängiven var nog Anders Agfors som 
valde att dubblera i klasserna Roadsport C 
och Std GT/GTS 1966-1971.

Dagen till ära hade banan fått en ny asfalts-
beläggning på stora delar av slingan. Och i 
kombination med det gummi som lagts av 
STCC bilarna under helgen innan visade 
sig banan vara mycket snabb. Det rappor-
terades om ett ovanligt bra grepp i banan 
och varvtiderna talade ett tydligt språk. Ett 
antal gamla rekord slogs under helgen trots 
den stekheta luften. 

Intervju med Niklas Falk:
Niklas Falk körde SSM för 3:e gången i Ro-
adsport C och värmen var en av de största 
bekymmern för honom denna gång. Såhär 
sammanfattar han helgen: 
”Regnet kom först 30minuter efter sista mål-
gång, då som duggregn, inte skyfall vid lunch 
som utlovat. SSM forsätter trenden att trotsa 
vädergudarna, denna gång åt det positiva hål-
let. Denna helg var duschanläggningens lilla 
varmvattenberedare en fördel, varmvatten 
hade bara varit i vägen när man försöker kyla 
ner kroppen till drifttemperatur.”

Hur gick tävlingshelgen för din del? 
”Förbättringen för egen del verkar vara i linje 
med banans medelförbättring (0,5sek), tävla 
sig i form räcker inte längre. Nåt jordfel finns 
det i bilen, all el försvinner temporärt när 
curbs tas alltför hårt, hoppas att det är hu-
vudbrytaren. Och mina nya Kumho-däck ska 
tydligen ha lite mer tryck för att hålla formen, 
men överhettar inte lika lätt som Toyo.”

Är du nöjd med helgen i stort? 
”Två tredjeplatser i C får jag vara mycket nöjd 
med, de två framför var inte mycket att göra 
nåt åt tyvärr. Grattis till Fredrikarna!!”  (1:a 
var Fredrik Westin och 2:a Fredrik Hen-
riksson).

SSM 2009 
– Större än någonsin
Text: Henrik Pihl  Foto: Thomas Pihl, Jan E Rydquist, Peter Wegelt och MSCC

Olle Bergqvist tog chansen lufta sin fina Lotus 23

En illgrön 911:a från klass Roadsport B skapade
en lång svans av C-bilar bakom sig. 

Ett återkommande mönster som gav lika långa 
diskussioner om heatindelning. Det blandade 

fältet med Roadsport B- och C-bilar bjöd 
ändå på intressant racing.

Niklas Falks Miata hade det varmt i depån 
(30 plus puuh…)

Resultat för SVKG-deltagare i SSM Race 1: Race 2:
 7 Tommy Falck  Roadsport A 5 2
 3 Kent "Nisse" Hellqvist  Roadsport A 4 12
 42 Heikki Särg  Roadsport B 6 4
 49 Anders Eriksson  Roadsport B 2 1
 95 Joachim Osbeck  Roadsport C 9 3
 92 Niklas Falk  Roadsport C 3 4
 71 Anders Agfors  Roadsport C 10 11
 16 Per Löveryd  Modsport 1 DNS 4
 64 Emil Löveryd  Clubman DNF DNS
 71 Anders Agfors  Std GT/GTS 1966-1971 13 8
 39 Tage Johansson  Std GT/GTS 1966-1971 9 14
 46 Olle Victorin Std GT/GTS 1966-1971 18 15
 9 Elmon Larsson  Std -65 upp till 1000cc (tusencupen) 11 10
 23 Jan-Olof Bergqvist   Tvåsitsiga racingbilar Gr 4-7 period F-I 10 10

racing
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Niklas är numera en välkänd profil på tävlingsbanorna 
med sin kornblå Miata.

Emil Löveryd fick bryta i Race 1 och ta bogserhjälp tillbaka till depån

racing

Anders Eriksson i sin Caterham 7, på väg mot seger i Roadsport B

Heikki Särg i sin ”lilla gröna” Lotus Elise 111S, Roadsport B

Kent Hellqvist i sin Lotus Super Seven, Roadsport A

Anders Agfors i sin Alfa Romeo Gulia Sprint GT 1966

Tommy Falck i sin Roadsport A Seven körde mycket bra i racet på söndagen

Olle Bergqvist i sin Lotus 23 

Kent Hellqvist, röd overall ser lite fundersam ut före start

Joachim Osbeck, Mazda MX-5, Roadsport C
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Väderprognosen sade risk för regnskurar, 
något som i rikt mått belagdes under dagen. 
Men det var också sol och stor del av rallyt 
gick köra nercabbat. Men det betydde san-
nolikt lite färre startande än vanligt. 

Tanken på rejäla skurar var inte särskilt kul 
för dem med bilar som kanske har lite tvi-
velaktiga suffletter. Men vid ICA i Land-
vetter samlades på morgonen i alla fall en 
tapper skara. Det var till slut tolv ekipage 
som på vanligt vis utrustades med karta, 
vägbeskrivning samt tävlingsblad inklusive 
många svåra bildidentifieringar. Maxtiden 
var satt till tre timmar för drygt 110 km 
rallysträcka, dvs. en rätt generöst tilltagen 
maxtid. Men den var nog likväl lite för kort 
för en del deltagare!

För min egen del så blev det att se till att 
vara  både förare och kartläsare. Min hustru 
Monika  som tänkt vara med hade spenderat 
hela 7 timmar som guide i buss på västkus-
ten dagen före och hon  kände att hon fått 
sitta väl länge och se på vackra scenerier så 
det räckte för en stund. 

Men en utmärkt roadbook var det ändå inga 
som helst problem med att hitta vägen. Frå-
gorna som var kluriga som alltid hade däre-
mot nog behövt hjälp från en medpassage-
rare! Jag såg därför till att vara någorlunda 
i tid till målet vid Torpa Stenhus och sedan 
använda en stund att så gott det gick funde-
ra över svaren. Något som gick så där. Bild-
gåtorna var nog ändå de mest utmanande, 
det var verkligen svårt klura ut dem! Rätta 
svar kommer som vanligt senare läggas in på 
SVKG:s hemsida.

Touring hade återigen lyckats hitta otro-
ligt vackra vägar att köra. Nu gick färden 
från Landvetter in i lummiga och idylliska 

trakter i Västergötland. Trots just då kraf-
tiga regnskurar kunde den fina utsikten från 
berget vid Liagärde avnjutas. Bara bra med 
en bensträckare! 

Turligt för rallyt var att den lastbil som be-
hagat i stort spärra vägen nära Sandsjön ef-
ter ha gjort en ytterst illa utförd backnings-
manöver inte helt stoppade trafiken, vanliga 
personbilar kunde med stor möda klämma 
sig förbi. Tur att ingen Ferrari BB 512, med 
sin yppiga 204 cm bredd, var med. Lergell 
måste dock ha fått måtta väl då han fick ge-
nom sin 355:a. I så fall hade nog rallyt fått 
en annan utgång. I övrigt flöt allt väl och 
alla kunde samlas för fika i Torpa Stenhus 
café, där kaffe och macka satt väl. Sista svå-
ra utmaningen var att gissa vikten på en Alfa 
Romeo 1750-kolv, nog så besvärligt. Vikten 
356 g var det rätta svaret här.

Därefter var det dags för uppställning och 
körning i procession in på utställnings-
området, till SVKG:s del av Hofsnäs fina 
parkområde. Vi blev dessutom vid inkör-
ningen uppmärksammade genom utmärkta 
speakern Jan Tromark. Väl på plats kunde 
vi träffa övriga SVKG- medlemmar som re-

dan tidigt på dagen ställt upp bilar och fått 
upp klubbflaggorna. Totalt var nog bortåt 
25 fina bilar från SVKG på träffen.

Hofsäs var som vanligt fullt av bilklubbar 
och många ytterst intressanta entusiastbi-
lar. Morgan uppmärksammades då märket 
fyller 100 år i år. Men det var ändå Jaguar 
som hade hedersplats med de fina C- och 
D-type-bilaran från museum Ole Sommer i 
Danmark, ihop med en mångfald andra Ja-
guar-sportvagnar, från  XK120 till E-Type.

Det var underbart fint att vandra runt och 
beskåda alla fina objekt trots att lite dugg-
regn föll av och till. En Spitfire underhöll 
på eftermiddagen med fin uppvisnings-
flygning. Det var Biltemas plan, de har ju 
ett par veteranflygplan som används för 
reklam. Planet hade varit på Göteborgs 
Aero Show tidigare på dagen och genom-
förde över Hofsnäs sitt  mullrande uppvis-
ningsprogram. Spitfiren med sina elliptiska 
vingar är nog bland det vackraste man kan 
få se i luften och Merlin V12-an ger en äkta 
motorljudupplevelse.

Hur gick det i Höstrallyt då? Jo, placering-
arna meddelades och prisutdelningen skedde 
i SVKG-utställningsområde på den på för-
hand informerade tiden på eftermiddagen 
och listan finns på hemsidan. Fick vara nöjd 
med att hamna nånstans i mitten med tanke 
på all huvudbry jag hade över flera av frå-
gorna. Prisbordet, som hade fått bidrag även 
från evenemangssponsorn Verktygsboden, 
räckte långt med måttligt deltagarantal, och 
det fördelades efter en viss huvudbry efter 
aktuell bästa placering och närvaro på plats. 
Något som i något fall innebar att de som 
lämnat Hofsnäs i förtid eller av något skäl 
alltför länge dröjt sig kvar ute på området 
och blivit för sena fick nöja sig med glädjen 

Strax dags för start. Noga med starttiden, några 
tävlande kom faktiskt in exakt på sista minuten!

SVKG Höstrally och Hofsnäs Sportvagnsträff 2009-08-29
Text och foto: Jan E Rydquist

touring
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Resultat:
1:  Ove Wahlberg, Martin Wahlberg, Skoda Oktavia RS 14p
2.  Markus Johansson, Lotus elise 14p
3:  Lars Lergell, Ferrari 355 12p
4:  Urpo Pajunen, Bo Malmströn, Jaguar MK2 1964 12p
5:  Bengt och Agnes Hallén, Lotus Seven 12p
6:  Christian Wiggren, Vicktor, BMW 540 touring 12p
7:  André och Ann Kronander, BMW Z3 11p
8:  Jan-Erling Rydquist, Mazda Mx5 11p
9:   Klas Hellgren, Jonas Hellgren, Mazda mx5 10p
10: Arne Johansson, Gerhard Johansson, Saab Sonett 2 v4 10p
11: Mattias Sundström, Thomas Johansson, Porsche cayman 10p
12: Mats Lundström, Peter Hémet(?), Mazda mx 5 9p

att ha nått goda placeringar. En liten miss 
här tyvärr kanske men med det nödvändiga 
upplägget med fritt val av pris ganska svårt 
att göra något åt. 

Och i övrigt så måste jag bara lyfta på hat-
ten för SVKG Touring-organisationen som 
igen lyckats få till ett Höstrally av allra hög-
sta klass! Stor tack till Gustaf, Johan, Peter 
och Kalle, Per och Micael för allt arbete! Så 
uppmaningen är att ställa upp ännu mer 
mangrant i klubben nästa gång. Rallyna är 
ytterst trevliga arrangemang och man kom-
mer till vackrare platser i Sverige än man 
någonsin kan föreställa sig, dessutom är 
de flesta helt omöjliga att hitta till på egen 
hand! Helt klart är att det kommer bli en 
egen privat utflykt till Torpa Stenhus och 
till Hofsnäs framöver, då med hustrun som 
passiv ”kartläsare” och i egen ”rallyfart”.

SVKG-flaggan vajar vackert. En extremt fint 
renoverad  1-cyl Porschetraktor med släp passerar

Ole Sommers fina D-type stod på hedersplats

En ytterst ovanlig bil, en Jowett Jupiter från 
Danmark med kaross designad av Ole Sommer

Blandade bilar vid starten…

..och i mål

Bernt Anderssons fina Lola T212 var också där

Vad är en utställning utan en fin 
Morgan 3-wheeler!

touring
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reportage

Då yngste vår son Carl skulle delta i racet 
i maj 2009, ännu en gång bakom ratten i 
en Porsche GT3 RSR från Levin Racing, var 
beslutet lätt ta att åka ner. Givetvis för mig 
och Monika att utnyttja möjligheten träffa 
både honom och Jennifer nu när de var på 
lite närmre håll, de bor ju annars i USA ända 
borta i Los Angeles. Men också för att ge ho-
nom lite stöd och för att kunna uppleva och 
följa racet på nära håll. Men dessutom för 
att ta in all den övriga racing som äger rum 
på Nürburgring denna långa racehelg tors-
dag till söndag. Sedan var det mycket skönt 
få en riktig försommarsemester i denna 
mycket vackra del av Tyskland.

Torsdag: Nerresan till Eifel gjorde vi på van-
ligt vis via Stenabåten till Kiel. Rejäl trafik 
sedan på motorvägarna men det var bra att 
det var lastbilsbegränsning under helgen. Vi 
såg flera grupper svenska, danska och nor-
ska mc i det fina försommarvädret på väg 
att lufta sina maskiner på perfekta vägar i 
Harz och Eifel. 

Närmre Nürburgring ökade som vanligt 
antalet intressanta fordon. Uppe vid banan 
var det extra stökigt i år, flera nya byggnader 
och det stora nöjescentrumet var på väg upp 
och skulle ju färdigställas till F1-tävlingarna 
på sommaren.

Efter lite letande i depågatorna fann vi Le-
vin Racing i depån. Man hade lite huvudbry 
med chassiinställningar i teamet. Banan var 
i år gropigare än förut och både ride height 

och fjädrar samt dämpare fick ställas om 
för att passa. Nya däck från huvudsponsorn 
Hankook krävde också lite extra analysar-
bete för att få fram bästa körkänsla och fart. 

Men med teamets erfarenheter från tidigare 
tävlingar på Nürburgring gick träningen till 
slut bra och de kunde notera en 32:a plats 
i starten vilket lovade gott för 24-timmar-
sloppet.

Depåområdet i år var gigantiskt och en 
snabb fotvandring runt gav inblickar i hur 
detta race drar till sig allt från rena proffs 
och fabriksteam till nästan helt privata sats-
ningar mer likt SLC.

Ännu intressantare för mig var att besöka 
depåområdet för ADAC24h-Klassik-del-
tagarna. De kör ett 3h långlopp med minst 
ett förarbyte. Här andades istället 60- och 
70-tal. Det var rena rama nostalgibesöket 
och det var mycket njutbart att se alla fina 
bilar som åstadkommit sådana stordåd och 
fått stora rubriker om än för länge sedan.

Utöver standard-och GT-bilar kördes också 
Formel 3 och Formel Masters-klasser. Det 
kördes dessutom en del märkescups-racing 
med bl a Procar/ Renault för nya Clio. Re-
nault hade i år dessutom i depån en stor egen 

En Lotus Elan 26R lät vackert och gick fort. Men vad är det som hänger ned? 

ADAC-Zurich 24h Rennen och ADAC 24h-Classic 3h 2009 
Text: Jan E Rydquist Foto: Jan E Rydquist m fl

Levins snabba 996 GT3 RSR 
En favorit, Martini Porsche 935 välkänd från 

Le Mans

Några klassiska MGB deltog givetvis

En mullrande Cobra hördes ordentligt

racing
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racing

utställning. Med bl a de bilar man körde på 
rally och bana för länge sedan. Men Renault 
hade också givetvis med nyare bilar, som se-
naste Megane Cup med mittmotor och rejäl 
vinge.

Det var lätt dröja sig kvar uppe på banan, 
men till slut lagom utmattad var det dags 
säga hej till Carl och teamet och åka ner till 
vår ”egen by” Ediger, till hotellet St. Georg 
och Manfred och Helga. Vi har bott där 
många gånger och som alltid är det ett my-
sigt ställe. I det fina vädret var det massor 
av folk sittande utomhus på alla serveringar 

utefter floden Mosel. En se7en-bil stod par-
kerad utanför vilket gav extra goda vibratio-
ner. Rutinerna sedan var de vanliga, en sen 
middag med traktens vita vin, promenad i 
den gamla byn och sedan inga problem med 
att somna gott!

Fredag: Monika hade fått löfte om att få 
en helt egen turistdag och Cochem och 
Koblenz var närliggande trevliga platser 
att besöka. På hemvägen var det sedan läge 
för en lång lunch i en pittoresk by utefter 
Mosel. Färsk sparris och ortens skinka pig-
gade upp gommen till stordåd på huvudrät-
ten. Det var lätt att sitta länge och njuta av 
kaffet med Apfelstrudel sedan. Båttrafiken 
på Mosel var intensiv liksom flödet på vä-
gen där intressanta sportbilar ofta passerade 
förbi i grupp eller ensamma. Det var många 
märkesklubbar som valt Nürburgring som 
mål och man passade då också att på bese 
omgivningarna.

Tillbaka i Ediger kunde jag givetvis inte 
hålla mig vid kvar nere vid Mosel. Så jag var 
uppe på banan igen sent på eftermiddagen, 
lagom för att följa avslutande 24h-träning 
liksom se några av tävlingsheaten i support-
klasserna. 

Spektakulärast var nog träning och race i 
supportklassen Procar/Renault, dvs. Clio-
racet. Där gick det rätt vilt till och Renault 
fick nog tillbaka ett och annat vrak. Ett an-
tal asiatiska förare av namnen på bilarna att 

döma verkade ha blivit lite väl entusiastiska i 
sin körning på denna klassiska racerbana.

Besökte därefter Levin Racing och Carl i 
deras depåbox där det nu var relativt lugnt. 
Man hade i stort sett fått rätsida på Pors-
chens chassisättningar och förberedde sig nu 
i detalj för det långa 24-h loppet. Dessutom 

skulle teamet på kvällen ha ett eget event 
med alla sponsorer inklusive middag. 

Så jag kunde med gott samvete bege mig 
till läktaren och där avnjuta den avslutande 
träningen inför 3h-racet på lördagen för 60-
och 70-talsbilarna. Dessa ”Youngtimers” 

En udda bil var en Morgan med rejäl spoiler En Volvo Amazon Sport gladde en svensk Alpine och mittmotor R5 Turbo

Renault Megane Cup

Många fina byar utefter Mosels vindlingar

En av många ”modifierade” Clio efter racet.

Levins Team delade box med en bl a en Porsche 
från Borås Porsche Center

En udda långloppsbil, SAAB 900 turbo 

Ediger, en idyll vid floden, stora turistbåtar 
passerar

En se7en (Donkervoort) utanför St. Georg
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går nog fortare än de sannolikt gjorde då 
de var nya. Men de såg ändå lite bortkomna 
och ensamma ut på den moderna och breda 
GP-banan. Ute på Nordslingan var det nå-
got helt annat och mer sig likt och mer im-
ponerande. Ljudet från dessa klassiker var 
dessutom skönt att höra. 

Det var ett minst sagt blandat fält som 
deltog, allt i en härlig mix. I detta ADAC 
24h-Classic – Rennen fanns historiska Tou-

ringvagnar, GT-bilar och ”Youngtimers” in-
klusive diverse standardvagnar. Det ger en 
variation som man sällan får se idag.
Tillbaka i Ediger blev det ännu en sen 
kvällspromenad i sommarvädret som en fin 
avslutning på dagen. Byn är en liten pärla, 
med vingårdarna bakom sig och vid floden 
vita stockvirkeshus som tätt lutar sig mot 
varandra. Man känner historiens vingslag 

och förstår hur man hade det i en annan 
värld, det känns som tiden stått helt stilla.

Lördag: Nu var det dags för en heldag på 
banan. Dels för att se något av förmidda-
gens 3h-Klassik-race, dels på nära håll följa 
den enorma uppmarschen inför 24h racet. 
Hos Levin Racing 
i depån blev det 
dessutom extra hög 
stämning då Han-
kooks Grid Girls 
dök upp ihop med 
det officiella TV-
teamet. 

Hela tävlingen går 
ju ut i lokal TV 
i egen sändning. 
Publikintresset för 
24h-racet är där-
till helt enormt 
och under helgen 

kunde man räkna in uppåt 230 000 (!) åskå-
dare utefter banan. Det riktigt fina försom-
marvädret gjorde sitt till och camparna var 
många.

Utrullningen från depån inför starten kl. 
16 var en annan magnifik tillställning. Med 
helt öppen depå och d:o öppen startraka 
så var det ett ”myrornas krig” utefter hela 
startrakan där totalt ca 200 team ställde 
upp i sina respektive startgrupper. 

Mest uppmärksamhet drog givetvis de rik-
tigt heta toppteamen med Audi och Por-
sche i spetsen. Men långt framme fanns 
också Aston Martin, Corvette och nya Ford 
GT40 med bra träningstider. Alla de stora 
förarnamnen fanns givetvis med, både från 
racing och från rally-världen. VW hade ett 
helt koppel Scirocco GT med olika motorer, 
bl a gasdrift, något som vi nu ser i STCC.

Nürburgring hade som alltid en gedigen 

Klassisk Renault Alpine

Även gamla bilar behöver service

Ännu en ovanlig bil, VW-Porsche.

Även en Alfa Romeo 75 fanns med på startlistan

Ovanlig racerbil, en Volvo P1800 körd av Domi-
nicus Kaiser, Olaf Schickentanz

Härliga korsvirkeshus i Ediger

Hela Levin Racing uppställt före start

Hankooks Grid Girls uppställda

Som vanligt otroligt många åskådare

Audi hade 24h-premiär för R8 som GT-vagn

racing
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stämningshöjande presentation av hela till-
ställningen, på slutet följd av ett anförande 
från Nürburgrings lokala präst som på tre 
språk välsignade evenemanget och faktiskt 
fick till sitt tal riktigt bra. Liknelsen vid att 
vanliga människor oavbrutet kör sina egna 
tuffa ”24-h-race” varje dag och ”ibland kör i 
diket” var inte så dum.

Formeringsvarv utefter hela slingan i lågt 
tempo skedde sedan i respektive startgrup-
per, för att sedan med tysk precision exakt 
kl. 16 passera startlinjen. Då kom första 
startgrupp förbi i full fart, följd av de övriga 
startgrupperna med några minuters mellan-
rum. Intensivt så det förslog. Sedan var 24h-
racet igång och det var mer eller mindre ett 
rent sprintrace under de första timmarna.
Carl körde första passet för Levin Racing 
och hängde med bra i snabbaste startgrup-

pen. Men han kom in oplanerat efter bara 
20 min för ett framhjulsbyte och snabb-
tankning. 

Orsaken till detta var att en BMW hade 
snurrat, slagit i ARMCO:n och spridit rejält 
med vasst kolfibersplitter över banan. Det 
gav turligt nog bara en smygpunktering som 
enda resultatet, BMW:n snurrade på banan 
och kunde lätt ha tagit med sig flera bilar.

Efter 70 min var det så dags för en rejält trött-
körd Carl komma in för ordinarie förarbyte, 
tankning och däcksbyte. Han gav givetvis 
en snabb briefing av alla detaljer i bilens 

uppträdande till Hankooks däcksspecialis-
ter och till Levins raceingenjör med högsta 
prioritet. Först därefter var det möjlighet till 
några timmars nervarvning och vila för Carl 
inför nästa pass på sena kvällen. 

Givetvis tog vi chansen till lite social samva-
ro med honom och Jennifer, det var ju några 
timmar tills det var dags för Carl sätta sig 
bakom ratten igen.

Det var intressant att på plats följa teamens 
arbete i depån, man delar ju platsen med to-
talt 4 bilar per box och det var ofta bilar som 
kom in för smärre depåjobb. 

Men efter några timmar kom allt in i sin 
lunk och det var till slut dags lämna banan. 

Carl var efter sitt körpass nöjd med bilen 
och man hade goda förhoppningar om att 
kunna hålla hyggligt tempo och ha chans 
till bra placering i klassen. 

Dags då att åka ner till Ediger för sista kväl-
len. Ännu en god middag som dock do-
minerades av den underliggande spänning 
som hela tiden fanns hur 24h-loppet skulle 
utveckla sig. Lewin Racing hade efterhand 
arbetat sig upp mot plats 24 och farten var 
bra. 

Det kom glädjande nog inga tråkiga SMS-
meddelanden under sena kvällen eller nat-
ten.

Söndag: Men tidigt på morgonen pep det 
tyvärr till i telefonen. I ett kort SMS lagom 
till frukosten stod det – ”Urtrampnings-
lagret har gett upp, skurit. Ingen mening 
fortsätta, racet är över”. 

Så 16 timmar blev det alltså denna gången 
för Lewin Racing. Något sämre resultat än 
i fjol då man fick bryta efter retliga 23 h… 
Men nästa år kanske…

Surt för Levin Racing men ändå inte helt 
oväntat. Det är väldigt många team som får 
bryta på grund av allehanda små och stora 
fel på bilarna. Förutom incidenter och ev. 
förarfel förstås. Levin Racing hade under 
natten hunnit få sin beskärda del. 

Smygpunkteringen i början gav dem snarast 
en lite bättre racestrategi, men en läckande 
oljekylare krävde senare på kvällen ett byte.  
Det resulterade i ett längre depåjobb. Men 
teamet var ändå snabbt igång med bra fart 
på banan och hade ändå goda förhoppning-
ar på bra placering i klassen. 

Men haveriet på urtrampningslagret hade 
för byte krävt motorn ur och därmed re-
sulterat i så mycket förlorad tid att det inte 
kunde köras in. 

Så det var bara dags för teamet packa ihop 
och bli åskådare till det spännande racet un-
der morgonen och dagen. Som vanns återi-
gen av en Porsche. Det var Team Manthey 
som var knappt före en Audi R8 GT i mål, 
allt i en spännande strid som stod öppen i 
stort sett hela söndagen. Eftersom vinnande 
Porsche kördes Hankooks däck så Levin Ra-
cings sponsorer totalt sett ändå minst sagt 
nöjda. 

Eftersom Levin Racing var ur leken så var 
det för vår del ingen större mening att åka 
upp till banan för att på plats följa resten 

Det klassiska  resultattornet med Hotel Dorint

Carl i Levin racing Hankook Porsche ute på 
banan

70 min i full fart på Nurburging tröttar ut 
rejält. 

Noggrann analys däck av Hankooks specialister

Ännu är det glada miner efter första körpasset på 
lördagen.

racing
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min

racet. Utan beslutet var lätt att istället ta 
en lugn förmiddag och sedan resa hem. Tät 
söndagstrafik men bra flyt och närmre Kiel 
såg vi återigen gott om mc på Autobahn, nu 
alla på väg hem norrut. Men oavsett att re-
sultatet även 2009 inte gick Carls och Levin 

Racings väg, så var ändå Nürburgring som 
vanligt värt ett besök. 

Med bara knappt 60 mil från färjan i Kiel 
är det en relativt lätt resa att göra. Och väl 
nere i Eifelområdet är det ett äkta eldorado 

för alla motorentusiaster. Till och med min 
fru Monika som är måttligt intresserad av 
motorsport gav sig på nåd och onåd för det 
överväldigande och överdådiga 24h-evene-
manget.

Glamour och Racing, det är 24h Nurburgring! Är detta framtiden? Toyota hade låtit bygga en iQ racebil med bur, racesto-
lar och allt och ställt ut vid utgången…


