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Ser tillbaka på ännu ett händel-
serikt år med många fina dagar, 
även om den senaste månaden 
innebar en prövning i den annars 
så angenäma tillvaron.

Hade varit ute hos Ford i Sisjön 
och hämtat smådetaljerna till den 
vässade slutväxeln på GT84:an 
… packbox vid pinjongen och nya 
O-ringar och packboxar vid driv-
axlarna. Var på väg till stamloku-
set Café Skåne då Quattron bör-
jade hacka och ett enormt gasmoln 
vällde ut ur avgasröret! 
 Kände genast igen detta från 
då jag i Lotusen, för några år se-
dan, blåste topplockspackningen 
på väg till SSM på Knutstorp. Bara 
att rulla in mot högerkanten vid 
Resecentret vid Mölndals bro och 
ringa efter bärgare …

Hann med en grillad me’ bröd och 
kaffe på Pressbyrån innan bärga-
ren anlände. Han hade lyckats 
trassla sig igenom tunneln från 
Hisingen i denna oftast knökade 
rusningstrafik. Upp med fram-
hjulen och löshjul under bakdelen 
på Quattron för att inte äventyra 
diffen. Skönt att kunna kliva upp 
intill i hytten och bli transporte-
rad till Janne & Styrbjörn på Ols-
krokens Bilverkstad vid Pellerins 
gamla margarinfabrik.

Mycket riktigt … vattnet hade gått! 
Men än se’n … 
Ringde min vän Janne i Lindome, 
en mästare på att fixa till topplock 
och fräsa ventilsäten å så’nt …
Visade sig att ventilstyrningarna 
till insug behövde bytas. Tog även 
med kedjan … och passade också 

på att byta kamrem och vatten-
pump.

Vilken härlig känsla, att åter kunna 
trycka lite lätt me’ högerfoten och 
denna kära klenod bara spinner 
iväg … klockrent … i världsklass 
igen! 
En underbar känsla … värd varenda 
en spänn!

Under tiden blev jag nödsakad att 
lufta den lilla gröna till Kungliga 
Huvudstaden. I vedervärdigt regn 
och rusk for jag iväg denna fredag 
morgon och redan vid Borås låg 
snöblasket vid vägrenarna. Kändes 
bra med de nypåsatta vinterdäcken 
då snöyran tilltog vid Ulricehamn 
… och avtog innan Jönköping då 
solen åter lyste över Vätterns blåa 
vatten. 
 Efter två fantastiska kvällar 
på Kungliga Operan, med Tjaj-
kovskijs  Spader Dam respektive 
Händels Xerxes blev det dags att 
påbörja hemfärden. Men, kunde 
inte få i växeln?

Lyckades efter lite idogt lirkande 
få i backen … för att sedan starta 
på tvåan och så småningom fort-

ledare

Så är det åter dags att se tillbaka ...

Heikki Särg
Ordförande

22

SVKG-Bulletinen 
är Sportvagnsklubben Göteborgs medlemstidning. Bidrag till 
Bulletinen mottages tacksamt per brev eller e-post. Åsikter och 
synpunkter framförda i insändare, artiklar, annonser etc. delas icke 
nödvändigtvis av vare sig SVKG-Bulletinen eller klubben. Icke 
signerat innehåll får återges om källan anges. För signerat material 
krävs författarens tillstånd. Redaktionen förbehåller sig rätten till 
viss redigering av erhållna bidrag. 

Annonspriser:
Medlemmarnas radannonser: Gratis
Helsidesannonser i färg, 
bakre omslag: 3000 kronor 
Övriga helsidesannonser: 1500 kronor
Halvsidesannonser:                           1000 kronor
Vid beställning av fyra annonser erhålls en gratis. 
Årsavgift för medlemskap: 500 kronor 
Familjemedlem: 150 kronor 
Stödmedlem: 10 kronor 
Postgirokontonummer: 42153-7 

Möteslokal: 
Göteborg Karting Ring, GKRC Team 13, Bulyckevägen, Bulycke 
Industriområde, Torslanda

Klubbens postadress: 
Sportvagnsklubben Göteborg
Box 52031, 
400 25 Göteborg.
www.svkg.nu
E-post: info@svkg.nu

Styrelse: 
Ordf. Heikki Särg, vice ordf. Niklas Falk, sekr. Stellan Östlingh, 
vice sekr. Mona Olsson, kassör Benny Wahlberg, klubbmästare 
Glenn Langseth, suppleant Karl Pilkrantz

Touringkommittén: 
Sammankallande: Micael Lidmalm, Johan Andersson, Per Oleskog, 
Kenneth Sundfors, Peter Barsöe, Gustaf Hörnestam, Karl Pilkrantz

Tävlingskommittén: 
Sammankallande: Niklas Falk, Henrik Bergkvist, Anders Jansa, 
Per Löveryd, Emil Löveryd

Besiktningschef: 
Anne Marek

Utbildning: 
Per Haegermark, Tommy Falck, Stellan Östlingh

Redaktionskommitté: 
Chefredaktör: Jan-Erling Rydquist, Henrik Börjesson, 
Michael Stadig, Henrik Pihl, Anders Jansa

Internet/teknik: 
Jim Andreasson

E-postutskick:
Magnus Gunnarsson

Försäkringskommitté: 
Kåre Lindén

Kontaktman Göteborg Bilsportsförbund: 
Anne Marek

Revisorer: 
Sammankallande: Eva Eklund, Thomas Hallgren

Valberedningen:
Sammankallande: Magnus Gunnarsson, Per Löveryd, 
Benny Praetorius

SVKG är medlem av Svenska Bilsportförbundet (SBF) och 
Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF).

Denna tidning presslades v. 49-2009.
Nästa nummer beräknas komma ut v. 01-2010.

Layout & tryck: 
Grafisk Support Dahlberg AB
E-post: info@grafisksupport.se

Den lilla gröna utanför stenmuren kring entrégården



www.svkg.nu SVKG-Bulletinen nr 4 – 2009 3

klubbnytt

Två västsvenska skönheter.  
Indigo 3000 och Ostindiefararen, 
i Göteborgs hamn. 
Foto: Bengt Lidmalm.
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Kontaktlista SVKG:s 
styrelse 2009
Ordförande:
Heikki Särg
Mobil: 0708-757 557
E-post: lot49us@hotmail.com

Vice ordförande:
Niklas Falk
Tel 031-776 96 94
Mobil: 0703-567 456
E-post: NiklasFalk@mac.com

Sekreterare:
Stellan Östlingh
Mobil: 0705-414 114
E-post: valsserv@algonet.se

Vice sekreterare:
Mona Olsson
Tel: 031-960 593
Mobil: 0703-179 737
E-post: mona.olsson@gmail.com

Kassör:
Benny Wahlberg
Tel: 031-572 702
Mobil: 0703-337 212
E-post: bennywahlberg@hotmail.com

Klubbmästare:
Glenn Langseth
Mobil: 0708-698 359
E-post: elektro-fix@telia.com

Suppleant:
Karl Pilkrantz
Mobil: 0708-293 455
E-post: karl.p@euromail.se

sätta med fyran … men ettan och trean var näst 
intill omöjligt? På något sätt gled åndå femman 
i och det var bara att hoppas att det skulle funka 
hela vägen, de drygt femtio milen hem till Guld-
heden?

Återigen ett telefonsamtal … denna gång till Pat 
Thomas på Kelvedon Motors i Spalding för att 
beställa nya vajrar mellan växelspak och växel-
låda. Normalt inget större problem, men denna 
gång gick delarna inte ens att få tag på från Lo-
tusfabriken … 13 stycken restnoterade i väntan 
på ny tillverkare, men … än se’n? 
 Hinner väl få dem i god tid innan premiä-

ren med Vårruset i Falkenberg eller SVKG:s  
vårrally den 1 maj …

Har nu lyckats digitalisera fotografiet och mig, 
då jag överlämnade diplomet i guldram till He-
dersmedlem  Jan ”Måns” Månsson. 
 Vill också önska alla ett gott slut på hös-
ten och angenäma jul- och nyårsfiranden ... samt 
jättetack till alla duktiga funktionärer och glada 
deltagare under årets alla synnerligen trevliga 
träffar!

Ännu en gång massor av allra bästa ...
Heikki i pärlemorvita Quattro 89:an.

Hedersmedlem Jan ”Måns” Månsson med mig i sofffan på Brukaregården

I öppna landskap!

Boka in SVKG:s årsmöte lördagen den 27 februari 2010
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Det är nu 20 år sedan muren i Berlin öppna-
des vilket ledde till att Järnridån försvann. 
Gränserna till Östeuropa är nu i stort sett helt 
öppna. Men under en lång period, från krigs-
slutet fram till 1989 blev dessa länder i hög 
grad avsnörda från allt normalt utbyte med 
Västeuropa.

Östländerna satsade stort på nationell sta-
tus och PR via framgång inom friidrott och 
andra sportgrenar. Men i motorsport ham-
nade de i stort sett utanför. Efter kriget var 
Östeuropas bilindustri förstörd eller svag. 
I uppbyggnaden av samhället prioriterades 
främst av absolut nödvändiga basindustrier. 
Personlig konsumtion och egna bilar kom 
sent in i bilden. Bara de mest gynnade sam-
hällsmedborgarna fick köpa en egen bil ef-
ter mycket långt köande och efter politisk 
prioritet. 

Därför kom de olika bilföretag som hamnat 
bakom Järnridån att självdö eller utvecklas 
mycket svagt och i begränsad utsträckning 
med avseende på modeller och program. 
Sport- och racerbilar och biltävlande blev 
under dessa år mest en marginell företeelse.

Medborgarnas intresse för motorsport och 
snabba tävlingsbilar var dock stort och 
obrutet efter kriget. Trots knappa förhål-
landen fortsatte man att tävla om än i lite 
annorlunda former jämfört med Västeuro-
pa. Man var dock med i FIA och nationella 
racerklasser skapades i Öst liksom i Västeu-
ropa. Man hade stark koppling till de bilar 
som framställdes. 

Hur gick det då till slut? Jo, i Tjeckien fort-
lever Škoda än idag, Tatra är däremot nu 
borta som biltillverkare. I östra zonen av 
Tyskland som blev DDR 1949 hamnade 
BMW och DKW/ Auto Union med fabriker 
inom sina gränser. Ur dessa från Västeuropa 
avsnörda företag växte tillverkarna EMW, 
IFA, Wartburg och Trabant fram. Ingen av 
dessa överlevde Murens fall.
 
I Polen hade man egen biltillverkning med 
olika personbilar och mest kända är nog Sy-
rena och Warszawa. På senare år har Fiat-
baserade bilar tillkommit.

Sovjetunionen hade bilar som ZIL,  ZIM, 
ZIS, GAZ, VAZ, Volga, Moskwitch, Za-
porozhets och det byggdes olika typer av 
personbilar. Fiat-derivatet Lada blev  senare 
en välkänd bil i Väst. Dessa bilar har näs-
tan alla startat som licensbyggen av äldre 
bilar från Väst. Utan konkurrens och med 
köande tålmodiga köpare tog man det lugnt 
med produktutvecklingen.  Moskwitch, 

som var en äldre Opel, exporterades liksom 
Volga. Idag är Lada på fallrepet men man 
hoppas på Opel/ Magna som ett modernt 
bilprojekt.

I övriga Östblocket har italienare och frans-
män agerat med licensbyggda bilar som Da-
cia, Zastava/ Yugo m fl. 

Men denna artikel ska inte handla om alla 
de olika öststatsbilarna utan enbart fokusera 
på de sportigare bilarna i Öst och bakom 
Järnridån, dvs. belysa vad som erbjöds sport-
bils- och motorsport-entusiaster i Öst. 

Under den ”ryska” perioden 1946-1990  ser 
man att det egentligen bara fanns  två länder 
som var riktiga aktörer. 

Vi börjar med: 

Tjeckoslovakien: Škoda

Tjeckoslovakien var liksom delar av östra 
Tyskland ett tungt industriland med lång 
och genuin egen bilhistoria. Med Škoda 
och Tatra hade man två företag med lång 
och stolt utveckling med respekterade och 
moderna bilar under mellankrigstiden. I 
Tjeckoslovakien tog det också flera år innan 

den ryska styrningen påverkade produkter-
na negativt.  Först ut var Škoda som med 
sin relativt moderna bil med centalrörsram 
utvecklades vidare till typ 440/445 som var 
en bra bas för en öppen 2-dörrars sportbil. 
Det var 450 Felicia/ Felicia Super som med 
1,1/1,2L-motor på 60-talet erbjöds med 
cabriolet och hardtop. Bilen blev populär 
också i Väst och tillverkades i rejäl volym. 
Pendelaxlar bak gav bra komfort men intres-
santa vägegenskaper. 

Škoda följde på 70-och 80-talet upp denna 
framgång med utveckling av  sportiga cou-
péer; också av sina senare svansmotor-bilar, 
med 2d-sportversioner som S110R och se-
nare Rapide Coupe. Dessa robusta bilar var 
mest lämpade för rallytävlande och Škoda 
förknippas i nutid också mest med rally. 
Men företaget var även aktiva mycket tidigt 
efter kriget också inom banracing. 

Ett exempel på detta är bl a Škoda 1101 Sport 
som kördes på Le Mans 1950. Flera versioner 
togs fram. Vackrast var Super Sport typ 968 
med sin moderna twin-cam motor. Škoda 
var även aktiva med Formel-bilar bl a med 
Škoda Throphy. Företaget höll envist emot 
det sovjetiska inflytandet och tävlade vidare 

En för tiden avancerad östtysk Melkus 1000 cc med 3-cyl 2-takt mittmotor, mitten av 60-talet

20 år sedan Muren föll: Sportbilar bakom Järnridån
Text: Jan E Rydquist Foto: Officiell märkeshistorik, museer, specialistforum mm.

Škoda 450 Felicia Super tillv. 1958-64

En Škoda 110R Coupe från 1970
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också internationellt under hela den ”ryska” 
tiden. Dessa traditioner är man trogen än 
idag i IRC Rally med Fabia.  

Inom Škoda fortsatte man alltså även efter 
andra världskriget med utveckling av rally-, 
racing- och sportbilar, men oftast i experi-
mentsyfte, i låga antal eller som rena proto-
typer.  Nedan kan ses några av dessa intres-
santa bilar. Bland dessa dyker till och med 
ett tilltänkt Paris-Dakar-projekt upp. Med 
luftkyld motor från Tatra! 

Škoda ”1101 Sport Le Mans”

En Škoda Super Sport 1950 med kompressor

Škoda ”1101 typ 968” Coupe

Škoda ”1101 typ 968” som öppen Roadster

Škoda 110 utvecklades som öppen version

En Sonettliknande sportbilsprototyp från sent 
60-tal, Škoda ”1100 GT-UVMV” med 1000 cc 

1000MB-motor bak

Škoda Rapid Coupe var populär rallybil på 
80-talet

Škoda Rapid utvecklades också i cabrioletversion

”1101 typ 968” hade twin-cam motor på 92 hk

Škoda Favorit 4x4”, Škoda tog även fram en 
tilltänkt Paris-Dakar-bil, 4x4 med Tatra 3,5L 

luftkyld mittmotor
Škoda 130RS var en effektiv banbil
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Tjeckoslovakien: Tatra
Tatra fortsatte att bygga intressanta och avan-
cerade bilar också efter kriget. Med större 
fordon än Škoda hade man ett annat fokus. 
Några enstaka öppna Tatra togs fram men 
aldrig någon direkt sportbil. Liksom Škoda 
var företaget  mycket aktiva med sportbils-
prototyper och tävlingsbilar om än i mindre 
omfattning. Med robust byggda luftkylda 
bilar med boxer-4:a och senare V8 med mo-
torn bak och med tillverkning i låga voly-
mer tävlade man liksom Škoda i rally, både 
i Öst och internationellt i Väst under många 
år. Med en luftkyld och lätt V8-motor hade 
man också en bra grundmotor för tävlingsbi-
lar på bana. Mest känd av dessa är Tatraplan 
T-602 Sport med 2,5L-mittmotor från 1949. 
Den utvecklades för Tjeckoslovakiens GP det 
året. Bilen vidareutvecklades därefter ytterli-
gare och nådde vissa framgångar.

Tatra utvecklade även en ren Formula ”F1/
Libre”-monoposto typ 607-1 och 607-2 som 
kördes på bana. Ytterligare sportvagnar för 
tävling togs fram, en liten lätt ”T605”, 1956: 
den hade en liten 636 cc.2-cylmotor. Senare 
byggdes till och med en Formel Junior bil. 
Det var Tatra ”Delfin”, var en modernt byggd 
bil som togs fram 1963 med en 4-cyl.motor. 
Det var en luftkyld (!) halverad V8 från 
”T603”.
  
Företaget överlevde Murens fall 1989 och 
existerade som biltillverkare ända fram till 
1999. Man hade en hel del intressanta spor-
tiga versioner på gång och drömmar om en 
nyuppstått Tatra lever nog ännu. Man arbe-
tade in i det sista intensivt med modernisera-
de versioner av Tatra. En 2-dörrars version av 
vanliga Tatra 700  kom t ex 1996. En läcker 
Coupe Ecorra visades 1997, och det finns 
numera idéer om en modern hybrid/ bränsle-
cellsbil för framtiden. Men Tatra producerar 
idag endast tunga fordon.

Några sportiga Tatra-bilar ses i det följande. 

 

Tjeckoslovakien: Aero 
Ännu en tjeckisk tillverkare med gedigen 
historia, Aero, byggde bilar in på början 
av 50-talet. Bilen efter kriget var baserad 
på 1938-års Jawa. Med Aero Minor Sport 
tävlade man 1949-1951 och blev som bäst 
15:e totalt påLe Mans 1949. En öppen 
sportbilsvariant av den vanliga bilen fanns 
också.

Östra Tyskland (DDR):
I östra Tyskland hamnade Audi, BMW och 
DKW-fabriker i den ryska zonen. I den de-
len av Tyskland som 1949 blev DDR fanns 
det ett stort bilkunnande och ett stort bilin-
tresse. Mest kända idag av DDR-bilarna är 
givetvis Trabant. 

AWZ/ Trabant: Från den småbilsfabrik 
i Zwickau som byggde IFA/AWZ/P70 och 
så småningom blev tillverkare av mer kända 
Trabant finns bara några få tidiga 50-tals-
studier på sportigare varianter. 

Intressant nog togs det långt senare fram en-
staka Trabant cabriolet. Med 2-cyl 2-takt-
motor var Trabant hopplöst omodern. För-
sök med en VW 4-taktmotor gjordes men 
Murens fall medförde att den sympatiska 
bilen inte gick att rädda. Dock pågår studier 
om att återuppväcka märket men nu som en 
modern hybrid/ alt. el-bil med ”Ostalgi”-
design.

En snygg Tatra 603 Cab men kanske ändå inte 
en sportbil

Tatra T-602

Tatra T-602 Sport med mittmotor 1949

Aero Minor III Special från 1952

En Tatra T-607 Formelbil på Schlumpf-museet. 
Typ ”F1”, 200-250 hk DOHC V8

Tatra FJ Delfin

Tatra 605, en riktigt vacker liten sportbil.

Senare (1996) Tatra 700 2d Coupe

Tatra 700 coupe Ecorra (1997)

Prototyper för nyintroduktion har visats genom 
åren. Ett av dem här, en futuristisk Tatra med 

bränslecelldrift

Aero Minor Sport 1949 Le Mans med 744 cc 
motor
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EMW/(BMW): BMW:s bilfabriker ham-
nade i den ryska zonen av Tyskland och där 
ville man fortsätta konkurrera med Väst då 
det kalla kriget var som värst. Man fortsatte 
alltså att bygga de ändå relativt moderna för-
krigsbilarna i olika utvecklingssteg fram till 
1955. Man bytte egentligen bara namn och 
logotyp till EMW. Dessa EMW/ (BMW)-
bilar blev också bas för en lång rad rätt kon-
kurrenskraftiga tävlingsbilar i Öst. Både som 
sportvagsnprototyper och som formel-bilar. 
Speciella ”Streamliners” fungerade fint på 
Avus bankade högfarts ovalbana. 

Mest kända sportvagnar är EMW/ (BMW) 
321 och 327, bägge rena fortsättningar på 
BMW-konstruktioner med koppling till 
klassiska BMW 328. Den lilla fina sexan var 
utmärkt som sportmotor. Mest känt i Sverige 
var att Kommissarie Beck körde en EMW ca-
briolet i Sjöwall-Wahlöös ursprungliga deck-
are. Planer på att göra egna äkta sportbilar 
fanns och prototyper togs fram inom projekt 
340 men blev inte av. 1955 var dock EMW 
borta och företaget byggde istället DKW/ 
IFA/-länkade Wartburgs i fortsättningen.

IFA: IFA var ju egentligen DKW-bilar som 
byggdes vidare i öst och de kom till och med 
ut till köpare före DKW efter kriget. Bland 
dem fanns också cabrioleter.

Wartburg: Företaget omvandlades till 
Wartburg, och med dess DKW-lika upp-
byggnad deltog man med viss framgång med 

sina robusta rambyggda bilar i rallytävlingar 
också internationellt. Wartburg tog också 
fram en ”sportbil”, typ 313 Sport-Cabriolet 
som både Coupe och Cabriolet med snyggt 
utseende. Wartburg tillverkade snygga cou-
per och cabrioleter med specialkarosser från 
kända karosserispecialister. Man tävlade 
också länge flitigt i rally, men den 3-cyl två-
taktmotorn blev med tiden omodern. Man 
försökte rädda Wartburg 1988 med VW-4-
taktmotorer men det kom alltför sent. Före-
taget överlevde inte Murens fall och är nu-
mera borta som tillverkare.

Melkus: Att tävla med midgetbilar var även 
i Öst populärt efter kriget och sådana kunde 
lätt byggas med små medel. Senare Formula 
Junior och Formel 3 med 1100 cc- resp. 1000 
cc motorer passade också in och med lätta 
och upptrimmade 2-taktare som man hade 
tillgång till från Wartburg kunde man nå 
hygglig konkurrenskraft. 

En entusiast, Heinz Melkus tog fast på detta 
på 50-talet fram en serie av mer moderna 
tävlingsbilar i små antal. Efterfrågan var stor 
men styrdes av Wartburgs vilja att leverera 
delar. Första Melkus var öppna Cooper-lik-
nande Midgets och sedan som avancerade 
och mycket konkurrenskraftiga Formel Ju-
nior-bilar.

Mest känd blev Melkus genom sin läckra 
Porsche 904-liknade lilla Melkus RS1000 
med mittmotor. Den byggdes i mer än 100 
exemplar och fick snabbt rykte som den mest 
moderna sportbilen i Öst. Antalet begränsa-
des dock av att Wartburg ströp tillgång till 
motorer och komponenter. 

En sportbil baserad AWZ ”P 70 från Zwickau 
sedermera Trabant

De fåtal Trabant Cab som setts senare kan knap-
past definieras som sportbilar…

EMW 327

EMW 340 sportbilsprototyp 1955

AWE 1500 var en EMW-baserad racing-
streamliner

En IFA F8/F9 (=DKW-1937) cabriolet såldes 
bra på långt in på 50-talet.

WARTBURG 313 Sport-cabriolet

Wartburg 313 Coupe

Ännu vackrare var Wartburg 312-2HS som 
visades som Coupe 

..och även som Cabriolet. DDR:s ledare Honeck-
er tvingade dock Wartburg att sluta bygga fler 

vackra sportmodeller

Wartburg lämpade sig inte så bra som cabriolet...
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Melkus-familjen fortsätter traditionen att 
tävla och är flitiga deltagare i klassisk racing. 
Respekten för märket är så stor att man nu 
försöker återskapa märket och i Tyskland 
har man tagit fram prototyper till en ny bil, 
Melkus RS 2000 som ställdes ut på IAA 
2009. 

Övriga Östblocket:
Denna artikel har primärt berört de två län-
der i det gamla Öst som i någon form av 
volym producerat sportbilar eller tävlings-
sportbilar. 

Rumänien: Här byggde man främst enk-
lare franska bilar med koppling till Renault 

och Citroën. Av naturliga skäl fanns inga 
förutsättningar för sportigare bilar. Bilarna 
gick under namnet Dacia som blivit en ex-
portframgång. Dacia kördes en del på rally.

Jugoslavien: Här byggdes Fiat-bilar som 
Zastava. Äldre modeller av Fiat levde vidare, 
som 1400, 600 och 128. Yugo 45/55 blev 
mest känd och exporterades till USA, det 
togs till och med fram en cabriolet.

Polen: Mest känd är Syrena som 1955 kom 
med 3-cyl 2-taktmotor och byggdes fram till 
1985. Polackernas försök att få fram sport-
bilen Syrena Sport 1960 stoppades tyvärr. 
Annars hade man fått till en riktigt snygg 
design på prototypen

Estland: Annars var det främst i Estland 
som intresset för motorsport kanaliserades i 
formelbilar framtagna i kooperativ. Bara en-
staka racersportbilar för tävling togs fram. 
Av dessa är de små racemärkena Tartu och 
Estonia mest kända. 

Estonia hade en hel del framgång inom 
midget och lägre Formel-klasser och ut-

vecklingen har sedan Murens fall löpt vi-
dare obrutet in i nutiden. På senare år har 
tillkommit kit-car-bilar som t ex modena 
se7en-kopior,”ESTfield” som är en lokal Lo-
cost med Lada-komponenter alt andra mo-
torer. Man bygger också AC Cobra kopior 
med Lada och Lada Niva (!) komponenter

Sovjetunionen: Även i Ryssland togs det 
fram tävlingsbilar och rekordförsökbilar och 
prototyper av alla möjliga slag. Baserade på 
ZIL, ZIS, Volga, Moskwitch osv. En sådan 
bil var en ”Rysk Cobra” från 50-tlet, ZIL 
112S. Formula Lada har varit ett begrepp i 
modernare tid och motorsport har en given 
plats också i Öst.

reportage

Melkus RS1000 med trimmad Wartburg 353-motor tillverkades i över 100 exemplar. Lätt och snabb bil

Melkus RS1000 var mycket låg, med måsvinge-
dörrar och hade mittmotor. En ny liten ”Ostalgi”-

serie byggdes faktiskt upp i slutet på 90-talet.

Melkus RS1000

 Melkus ”Spartak” Spider

Yugo var kultbil i USA före Balkankriget slog ut 
företaget

Syrena Sport drog till sig lika mycket uppmärk-
samhet då den visades i Polen

Tartu-1.byggd 1963-1964, med delar från Volga 
Gaz-21 (motor) och låda från ZAz-965. Motorn 

i mitten.

Estonia Formula 1600 med motor från Lada

1960 byggdes några ZIL 112S med stor V8 (med 
rötter från Packard) och med uppbyggnad mycket 

lik AC-Cobra…

Kaross var mycket lik Cobra, en mock up här

 Melkus ”Formula Junior” med Wartburgmotor
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Då det inte producerats några sportbilar i 
Ryssland i serie så får detta hamna i en an-
nan betraktelse. 

Summering: 
Det man ser är att motorsport och sport-
vagnsintresset inte dog bakom Järnridån. 
Man tävlade idogt med vad man fick tag i 
och kreativa byggare fick till snabba och re-
lativt konkurrenskraftiga bilar rätt snart ef-
ter krigsslutet. Östra Tyskland och Tjecko-
slovakien stod sig bäst och fortsatte långt in 
på 60-talet att bygga bilar och tävlingsbilar 
som kunde mäta sig med Väst. På 60-talet 
hårdnade dock greppet och med sovjetiskt  
inflytande föll DDR helt tillbaka som bil-
tillverkarland. Bara Škoda i Tjeckoslovakien 
stod emot och kunde gå ur denna hårda 
”östomfamning” med hedern någorlunda i 
behåll. Företaget har också inom VW fått 
en egen roll som väl bygger vidare på dess 
egen historia. Man ser också att i Öst man 
nu fått möjligheter att producera bilar till 
lägre kostnad än i Västeuropa och det har 
lett till många nya fabriker. Ungern är nu-
mera stor leverantör till VW/ Audi med bl a 
Audi TT som spjutspets. 

Avslutningsvis ännu ett par bilder på Mel-
kus RS2000. Alu-chassit kommer som i 
Opel Speedster från Elise, men med unika 
hjulupphängningar och med Melkus egen 
kaross, interiör och unika måsvingedörrar.  
Kanske Lotus Elise får konkurrens från det 
gamla ”DDR”! 

reportage

Melkus RS2000Måsvingedörrar liksom i Melkus RS1000

Inredningen är på hög nivå

Gammalt och nytt; RS2000 och RS1000

Källor, litteratur: 
”Bilen 1930-2000” Georgano, Sedwick; ”The Le Mans 24-Hour Race”, Hodges ;” A-Z Cars 1945-1970” Sedgwick, Gilies ; ”The Ency-
klopedia of Sports Cars Classic Era”, De La Rive Box; The New Illustrated Encyklopedia of Automobiles”, Burgess Wise, Cole.  

Källor, övrigt: Öppen märkesinformation (museer, specialist-och entusiastforum); pressreleaser från Škoda,Tatra, Melkus, eget hopsam-
lat arkivmaterial från sportbil- och klassiker- träffar bl a Nürburgring.

20 år sedan Muren föll
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Det finns tävlingar och så finns det tävlingar. 
24 timmars loppet på ”Circuit de la Sarthe” 
bredvid den lilla franska byn Le Mans strax 
söder om Paris tillhör definitivt den senare 
kategorin. När jag i början av Juni fick ett 
samtal från Corvette Racing med ett erbju-
dande att hjälpa till under helgen var besluten 
inte svåra. Veckan efter satt jag på planet till 
något av det mäktigaste evenemang jag nå-
gonsin upplevt. 

Sedan 1923 har det körts långloppstäv-
lingar på den långa banan som består till 
största del av allmän väg. Inget annat än 
världskrig har lyckats sätta stopp för den år-
liga tävlingen som i år arrangerades för 77:e 
gången. Banan har under åren genomgått 
en rad med förändringar av säkerhetsskäl 
och täcker idag en sträcka av drygt 13km. 
Den ökända Mulsannerakan som går ner 
till kurvan med samma namn mätte tidi-
gare smått otroliga 5km men har på senare 
tid försetts med två chikaner för att hålla 
nere hastigheterna. Här kommer ändå da-
gens snabbaste bilar upp i hastigheter runt 
340km/h innan det är dags stå på bromsen 
inför den skarpa högern. 

Corvette Racing har deltagit i loppet sedan 
år 2000 med goda resultat. De har vunnit 
sin klass inte mindre än 5 gånger men bara 
kommit 2:a de senaste två åren. I år deltog 
de för sista gången i den lite mer avancerade 
GT1 klassen för att till nästa år byta till 
GT2 pga. av lågt antal bilar i GT1 klassen. 
Det finns även två snabbare klasser för pro-
totyper som kallas för LMP1 samt LMP2 
och i år deltog totalt 55 bilar i tävlingen. Att 
målet var tydligt inställt på en sista klasseger 
var det ingen tvekan om och det var ett lad-
dat gäng teammedlemmar jag mötte i depån 
när jag anlände på onsdag morgon. 

Teamet driver 2st Corvette C6R med 3 fö-
rare per bil. Det är en förare mer än under 
resterande del av säsongen pga. av den oer-
hörda påfrestning som det innebär att köra 
ett 24 timmars lopp. Bil # 63 körs av Johnny 
O’Connell, Jan Magnussen samt Antonio 
Garcia och bil # 64 av Oliver Gavin, Olivier 
Beretta samt Marcel Fassler. En rutinerad 
uppsättning förare som alla kört Le Mans 
många gånger tidigare. Varje bil har även 
sitt eget team av ingenjörer, tekniker och 
mekaniker som leds av chefsingenjörerna 
Mike West och Dan Binks. Tillsammans 
har de dessutom support av en däcksingen-

jör ifrån Michelin som bland annat analy-
serar däckslitage och rekommenderar vilka 
gummiblandningar som ska köras under 
tävlingen. Utöver de som aktivt jobbar med 
bilarna finns det även en stor uppsättning 
personal som sköter allt administrativt samt 
ordnar med catering och sköter om säker-
heten etc. 

Bilarna drivs av en traditionell 90 graders 
aluminium V8:a på 7.0 liter men körs kan-
ske lite oväntat med  E85-bränsle sedan 
förra året. Något den verkar trivas väldigt 
bra med och det har sällan varit några tek-
niska bekymmer med den motorn. Den ger 
nu strax under 600hk och levererar ett av-
grundsvrål ur sina odämpade slutrör som 
skiljer sig markant från allt annat på banan 
och är helt omöjligt att få nog av. Karossen 
består av ett rörramschassi som är klätt i 
kolfiberpaneler och har en totalvikt på näs-
tan exakt 1100kg. 

24 Heures du Mans – Ett dygn i fullt tempo
Text & Foto: Henrik Pihl

Chefsingenjör för bil #64 Mike West

Det gula skenet från strålkastarna över depåplattan bidrar stort till den sköna atmosfären som infinner 
sig under loppet
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Mitt jobb under helgen var att hjälpa däcksin-
genjörerna med den stora mängd däck som 
ska hanteras för de båda bilarna. Ett jobb 
som visade sig pågå nästan oavbrutet under 
hela loppets längd. När hjulen kommer av 
bilen ska temperatur och tryck registreras 
samt visuellt kontrolleras för skador eller de-
fekter. Därefter töms däcket på gas (kväve) 
och alla balanseringsvikter demonteras. Se-
dan tvättas fälgen av och anläggningsytan 
slipas samt att man lägger på ett lithiumfett 
där centrummuttern glider. Hjulen lastas 
sedan på en vagn och körs igenom hela 
området upp till Michelintältet (vilket är 
en värld i sig) där instruktioner (på franska 
naturligtvis) lämnas till däcksmontörerna 
om vilken gummiblandning som önskas 
till nästa set däck. Hjulen lastas av och ett 
väntande set nya hjul lastas på och körs ner 
till depåområdet igen. Däcken tappas där ur 
på den gas som däcksleverantören pumpat 
i och man suger till vakuum innan ny gas 
fylls upp till önskat tryck. Sen ska hjulen 
lyftas in i däcksvärmaren för att vara redo 
till nästa däcksbyte. 

Ett set slicks håller ungefär för en timmes 
körning på den krävande banan vilket inne-
bär ca 24 set per bil under tävlingen eller 
48 set för bägge bilarna och vi hamnade till 
slut någonstans strax över 50 set däck totalt 
under helgen. Det är över 200 däck bara för 
ett team!! Lägg därtill regn- och interme-
diatedäck samt backup för punktering m.m. 
Jag förstår att de uppskattade 
lite hjälp! Och bara tanken på 
att Michelin dessutom måste 
ha lika många uppsättningar 
regn- och intermediatedäck 
med sig till tävlingen är nästan 
skrämmande. 

Kval Torsdag:
Att kvala bra är mindre viktigt 
under ett 24 timmars lopp och 
det var en avslappnad stäm-
ning i depån medan varje fö-
rare fick känna på bilen. Kvalet 
körs i två omgångar på 2 tim-
mar vardera under både dags-
ljus och mörker. Passen flöt på 

helt felfritt och bil # 63 knep pole position 
i klassen med tiden 3:54.230 tätt följd av # 
64 som bara var en dryg sekund efter. För 
att få en uppfattning om hastighetsskillna-
derna mellan klasserna kan det nämnas att 
denna tid var ca 30 sekunder efter den snab-
baste tiden i LMP1 och 15s efter LMP2. 
Snabbaste tiden i GT2 klassen var ungefär 
9 sekunder bakom vilket ger en total has-
tighetsskillnad på närmare 40 sekunder över 
de snabbaste ekipagen i varje klass. Ledande 
bilen kommer alltså passera den snabbaste 
GT2 bilen var 6:e varv under loppet eller 
50-60ggr under hela tävlingen. Och med 
över 50 startande bilar så är det ett perfekt 
recept för incidenter! 

Pit Walk Fredag: 
Fredagen är en liten mellandag innan racet 
som körs mellan lördag och söndag med 
start och mål kl. 15.00. Depån är öppen hela 
dagen och det myllrar av folk överallt. Ett 
gyllene tillfälle att besöka andra team och 
även lära känna det egna teamet lite bättre. I 
stort sätt hela bilen plockas ner och sprids ut 
över depåplattan och varje del kontrolleras 
inför den kommande prövningen. Det hela 
tar egentligen inte en hel dag utan är mest 
en show för publiken som har möjlighet att 
få en närmare titt på bilarna. 

Runt lunch hördes plötsligt ett bekant vrål 
ifrån Corvettedepån och publiken flockades 
runt staketet med kamerorna i högsta hugg. 
Det var chefsingenjör Mike som dragit igång 
elgitarren på högsta volym och gjorde sig 
redo för en tradition som följt teamet genom 
åren. Sittandes på ett däck mitt på depåplat-
tan drar han ett distat gitarrsolo som avslu-
tas med USA:s nationalsång ”Star Spangled 
Banner” i egen tolkning. Atmosfären är helt 
elektrisk och man känner verkligen att det 
är något stort på gång. Jag har gåshud över 
hela kroppen när han till slut drar ur plug-
gen och försvinner in mellan bilarna med ett 
stort leende på läpparna. Något ni absolut 
inte får missa om ni ska besöka tävlingen. 

Här ser man markeringarna på set #33 till bil #63. Observera också strecken som markerar ventilposi-
tionen samt ett ”OK” för balanseringen

Chaufförerna diskuterar bilens inställningar efter avslutat kval på torsdagskvällen

Mike bjuder publiken på ljuva toner
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Race Lördag:
Tanken var att försöka sova ut ordentligt på 
lördag morgon för att kunna hålla sig vaken 
under hela racet. Trots iförd ögonbindel och 
öronproppar vaknade jag klockan 08.00 i 
ett kokande Biltema-tält. Solen värmer gott 
i mitten av juni! Det finns dock mycket att 
titta på och då jag inte var behövd i depån 
förrän någon timme innan start passade jag 
på att promenera genom campingen och in-
nerområdet och besöka några av de många 
utställningar som finns på plats. Då jag 
skulle gå och stå i 24 timmar inhandlades 
dessutom ett par nya mekanikerskor vilket 
var väl investerade pengar så här i efter-
hand. 

Det var riktigt trångt i depån när bilarna 
rullades ut på banan för att ställa upp mot 
depåväggen i klassisk Le Mans anda. Nu-
förtiden har man ju tyvärr slutat med den 
springande starten där förarna rusade över 
banan och hoppade i sina bilar innan de for 
iväg ut på det första varvet. Porsche flyttade 
ju till och med tändningslåset till yttersidan 
för att motorn skulle kunna startas samti-
digt som chauffören gled ner i sitt säte och 
ställde sig på gaspedalen. Istället flaggades 
loppet igång av Ferraris Luca Cordero di 
Montezemolo som firade 60 år sedan deras 
första vinst på Le Mans. Första timmarna 

var det ganska hektiskt i depån men när so-
len gick ner över banan så lade sig ett lugn 
över hela bandepån och depåstoppen gick på 
ren rutin. Det var imponerande att se hur 
välorganiserade alla var och hur lugnt allt 
hanterades. 

Under natten så följdes bilarnas framfart 
via radio samt fem bildskärmar på väggen. 
Två visade tidtagningen för hela fältet, två 

fasta kameror på chikanerna samt en live-
sändning som gick dygnet runt. Dessutom 
fanns det en pekskärm med telemetri där 
man kan se status på så gott som alla bilens 
komponenter och inställningar medans den 
färdades runt banan.

Race Söndag:Framåt småtimmarna började 
sömnbristen ta ut sin rätt. Så fort det inte 
var något fysiskt arbete att utföra kändes 
ögonen väldigt tunga och det var extremt 
jobbigt att hålla sig vaken. Endast ett opla-
nerat stopp med en mindre punktering in-
träffade under natten och man kunde passa 
på att smita iväg upp på läktarna mellan 
depåstoppen för att knäppa lite stämnings-
fulla bilder. Först när solen åter tittade upp 
över trädtopparna så hittade energin tillbaka 
och man kände att man kanske kunde klara 
hålla sig vaken ända till målgång. En snabb 
titt på klockan visade att det trots allt var 
nio timmar kvar av loppet vilket plötsligt 
kändes som en evighet.

Första depåstoppet runt kl 16.00 med tankning och däcksbyte

Som att se loppet hemifrån soffan fast med liveljud

En nattlig blick ut över start/målrakan från läktarplats. 



www.svkg.nu SVKG-Bulletinen nr 4 – 2009 13

racing

fasta kameror på chikanerna samt en live-
sändning som gick dygnet runt. Dessutom 
fanns det en pekskärm med telemetri där 
man kan se status på så gott som alla bilens 
komponenter och inställningar medans den 
färdades runt banan.

Race Söndag:Framåt småtimmarna började 
sömnbristen ta ut sin rätt. Så fort det inte 
var något fysiskt arbete att utföra kändes 
ögonen väldigt tunga och det var extremt 
jobbigt att hålla sig vaken. Endast ett opla-
nerat stopp med en mindre punktering in-
träffade under natten och man kunde passa 
på att smita iväg upp på läktarna mellan 
depåstoppen för att knäppa lite stämnings-
fulla bilder. Först när solen åter tittade upp 
över trädtopparna så hittade energin tillbaka 
och man kände att man kanske kunde klara 
hålla sig vaken ända till målgång. En snabb 
titt på klockan visade att det trots allt var 
nio timmar kvar av loppet vilket plötsligt 
kändes som en evighet.

Det såg bra ut för båda bilarna och de hade 
en säker första och andra plats i klassen 
ända från start och kunde utan större pro-
blem lägga varv efter varv i hopp om seger. 
Största konkurrenten var det franska teamet 
Luc Alphand som åker teamets fjolårsbilar 
och var lämpligtvis placerade i depåboxen 
bredvid. 

När det endast återstår ett par timmar av 
tävlingen så händer det som inte får hända. 
Bil # 64 blir ståendes på banan med växel-
lådsproblem och kan inte ta sig tillbaka till 
depån för egen maskin. Det dröjer länge 
innan bilen återkommer till depåboxen och 
teamet bestämmer sig för att de inte hinner 
byta lådan utan bryter loppet. Nu ligger allt 

hopp hos den gula bilen med # 63 att ta hem 
segern. 

En halvtimme innan målgång blir det plöts-
ligt febril aktivitet i depån igen. Det som jag 
först tror är ytterligare ett tekniskt problem 
visar sig snart vara något mycket trevligare. 
Då detta är det sista loppet som bilen kom-
mer att deltaga i så ska ytterligare en tra-
dition firas. Bilen kommer in i depån och 
rullas in i depåboxen där den parkeras. Nu 
åker vaxflaskorna fram och under 10min så 
hjälps hela teamet åt att gno bort nattens 
fastgrodda rester ifrån den gula lacken. Den 
ska ju vara skinande ren när den tar målflag-
gan för sista gången naturligtvis!! 

Strax innan målgång samlas alla teamen 
längs depåmuren för att ta emot bilarna som 
är på väg runt banan på sina sista varv. I 
patriotisk anda viftas det överallt med ame-
rikanska flaggor i alla storlekar. Glädjen i 
teamet är total och man kan även uppfatta 
en hel del lättnad för att det äntligen är över. 
Trots att det inte blev den dubbelseger som 
de så länge hade hoppats på så var en klas-
seger mer än gott nog. 

Dagen avslutades med en gemensam mid-
dag med ett riktigt skitigt och illaluktande 
gäng glada teammedlemmar. Därefter var 
det dags att ta farväl och försöka få sig några 
timmars sömn. Dock visade sig mitt tält vara 
stulet och det var inte mycket annat att göra 
än att packa ryggsäcken och påbörja min 
resa hemåt istället. När jag äntligen som-
nade på ett hotell i utkanten av Paris hade 
jag varit vaken i över 40 timmar och ögonen 
gick nästan i kors. Trots det så tror jag nog 
jag drömde om mullrande V8:or och klib-
biga slicks för det här var en upplevelse som 
jag sent kommer glömma. 

Jan Magnusen står redo på depåmuren för att ta emot sin kollega i den vinnande bilen 

En av mekanikerna höjer den amerikanska flaggan till folkets jubel

Lite lagom trött och skitig fick man i alla fall 
känna på det åtråvärda förstapriset efter lite mer 

än 30 timmars jobb i depån



SVKG-Bulletinen nr 4 – 2009  www.svkg.nu14

touring

Så var det oktober och åter dags för 
”Nightmare”, den perfekta avslutningen 
på sportvagnssäsongen innan vintervilan 
i garaget. 

Starten var förlagd till parkeringen vid 
Delsjöbadet och förhållandena vari det 
närmaste perfekta, torra vägar, kvällssol 
och fulladdad ficklampa. Som brukligt 
såg startfältet aningen tunt ut tio minu-
ter innan start, men har man varit med 
på ”Nightmare”-rally förr så vet man att 
det bruka finnas gott om ekipage lagom 
till start.

En man iklädd kolsvarta solglasögon 
och officersmössa, nästan som hämtad 

ur en tysk krigsfilm höjde rösten och 
drog reglerna för tävlingen. I samma 
stund kom känslan av att detta kunde 
bli en riktigt lyckad rallykväll. En äkta 
”Rennleiter”, jag och min sambo i en 
tysk precisionsleksak från Stuttgart, vad 
skulle kunna gå fel?

Dags för start och det bär av ner mot 
centrum, förbi Götaplatsen och upp mot 
Chalmers, inga svårigheter så långt. På 
väg ner mot Sahlgrenska kändes det näs-
tan som om det gick på räls, eller också 
var det spårvagnsspåren som framkalla-
de den känslan. Sekunden senare var det 
dags att räkna pelare på ett vattentorn, 
något som var lättare sagt än gjort.

SVKG ”Nightmare” 1oktober 2009
Text: Hans Petersson  Foto: Micael Lidmalm

Mörker och sportvagn, kan det bli bättre?

Line up i skymningen

Starten Per Oleskog  i full mundering; Niklas Falk med 
ändamålsenlig pannlampa  bakom
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En stund senare hade vi letat oss upp i Mast-
hugget och här gällde det att vara med på 
noterna och det gav ganska snart lön för mö-
dan när vi svängde upp vid masthuggskyr-
kan. Vilken utsikt alltså och då tänker jag 
naturligtvis på mannen i regnrock i svagt 
motljus. Denne man visade sig också kunna 
ge värdefulla anvisningar om nästa fråga 
i tävlingen.  Iväg igen och vidare ner mot 
klippan för att spana efter ölfabrikat och 
räkna flaggstänger. 

Nästan två timmar efter start, drygt 70 fart-
gupp senare (man börjar förstå varför det 
sålts så många stadsjeepar) så bar det upp 
mot Delsjöns parkering igen. Kort summe-
ring; inga överkörda stadsbor, gott om soppa 
kvar i tanken, inga alltför hårda diskussioner 
om kartläsningen med co-drivern/sambon 
och ingen påhälsning av farbror blå.  Käns-
lan var alltså att det gått ganska bra. 

Nere vid badplatsen var det notering av slut-
tid och uppskattning av hur många riskorn 
som kan befinna sig i en burk av glas. Där-
efter var det bara att slå sig ner vi den vär-

mande lägerelden och njuta av den grillade 
korven. Och vilken korv sen då, kan det ha 
varit en tysk ”Qualitäts-Wurst” eller var det 
bara segerns sötma som gjorde sig påmind 
efter att resultaten redovisats.

Till sist en stor eloge till Touringkommitén 
som åter igen kokade ihop ett intressant 
rally!

Svart Porsche i mörkret, klassisk hjälm på Kalle P

Vid elden

Engelsk Lotus-klassiker på väg ut

Resultat:
1: Hans Petersson & Christina Andersson, Porsche 911 6p 
2: Lars Gallon & Ingrid Holtorf, Porsche Boxter. 5p 
3: Per Trunnberg & Johan Persson, Magnum SRT. 5p 
4: Benny Wahlberg, VW Corrado VR6  5p. 
5: Johan & Anna Lundberg, BMW 740 5p 
6: Benny Praetorius, Fiero 
7: Bertil Jaszka & Anders Berndtsson, Porsche 930. 4p 
8: Niklas Falk, VW Caddy 1,9D,  4p 
9: Tage Johansson & Thomas Bengtsson, Ford Mondeo RS  3p 
10: Bengt Hallén & Filio Hallén, Lotus Seven 3p 
11: Urpo Pajunen & Heikki Särg, Jagurar XJ8 3p 
12: Eva Eklund & Björn Mattson, Cooper S
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Tidigt i maj månad när jag hade Indigon inne 
på Speedman, vår lokala verkstad i La Cam-
pana, helt nära där vi bor i Spanien, för ren-
göring av bakre servoaggregat (sitter lite illa 
till miljömässigt) berättade chefen, José, en 
gammal roadracingförare, att det den 4 juli 
skulle vara en körning på Ascari-banan och 
undrade om inte jag ville vara med.

Lite bakgrund om Speedman krävs nog. 
Några äldre minns nog att det fanns ett 
företag i Gunnilse utanför Göteborg med 
namnet Speedman. De sålde framförallt 
trimningsgrejer till Volvo men tävlade också 
i Grupp 5 med en extrem PV. Speedman 
PV:n, körde ifrån Porschar och andra lik-
nande simpla bilar. Ägare var Charles Mör-
bäck och hans kompis som varit verkmästare 
hos Elleman-Jacobsen i Partille och där lärt 
sig trimma Volvo-motorer. B18 på den ti-
den. Av någon anledning lades firman raskt 
ner och Charles, ”Tjalle”, drog till solkusten 
med, vad som sades, fogden i hälarna. Tjalle 
öppnade också där en verkstad, med nam-
net Speedman och med samma logga som 
i Sverige. 

Tjalle lyckades på något sätt också bli offici-
ell Saab-verkstad. Tjalle blev också lite känd 
i pressen då Håkan Matson, då Expressens 
motorjournalist, vid introduktion och prov-
körning i Marbella av Saab 9-3 lyckades 
krocka i ett gathörn. Där råkade Tjalle stå 
och kunde ta hand om bilen, Håkan själv 
och hamnade på kuppen i Expressen. Han 
har fått serva våra bilar med det jag inte ve-
lat göra själv. Tyvärr blev han lite sjuk och 
fick ögonproblem. Så sen några år hyr han ut 
verksamheten till ovan nämnde José. 

José har lagt av med roadracing men har far-
ten i blodet och kör en Toyota Supra preppad 
till 700 hästar. Den skulle han köra med på 
banan. Han ingår i ett gäng som kallar sig 
103 Octan och man hyr in sig på fyra olika 
banor i trakten, Ascari, Jerez, Guadix och 
Almeria.

Nu var det alltså Ascari-banans tur. Det är 
klart jag ville vara med där. Det var också ett 

av flera skäl till varför jag kör-
de ner min bil. José hjälpte till 
med anmälan. Ascari-banan 
byggdes för 6 år sedan och ägs 
av en holländare. Det är en 
hel anläggning med drygt 5,4 
km bana av F1-standard, ett 
elegant klubbhus med restau-
rang, bar, pool, mm, möteslo-
kaler, boxar vid pit-lane, stora 
verkstadslokaler där teamen 
kan husera. Jag tror också 
man har möjlighet till över-
nattning i klubbhuset. 

Allt byggt i natursten på det sätt man gör i 
Spanien utan synliga cementfogar. Mycket 
elegant. Man hävdar att detta är världens 
första ”Race Resort”. 

Jag vet inte att man här haft regelrätta of-
ficiella tävlingar ännu, bara klubbtävlingar. 
Man hyr ut anläggningen med all infra-
struktur till olika organisationer, som nu 
103 Octan. Audi använde anläggningen för 
introduktionen av R8:an i fjol. Top Gear 
har använt den många gånger. Har sett en 
DVD med galningen Jeremy Clarkson när 
han där testade ett antal exklusiva sportbi-
lar. Han satte en i räcket, en Porsche 911, 

och sade några sanningens ord om den bi-
lens uppbyggnad vilket gör att han inte får 
låna någon mer av dom. Deras presstjänst 
tillåter bara positiva omdömen. 

På Ascaribanan bedriver de också förarut-
bildning. Bland fordonen finns ett par Be-
netton F1:or, några Ascari (den egna bilen), 
tre stycken Radical (en liten lätt racersport-
bil som på många banor är den snabbaste 
överhuvudtaget), ett antal BMW 3-seriebi-
lar, mm.

Man har också en klubb på banan som man 
kan bli medlem i. Man har 50 medlemmar 
nu och skall upp till 300. Det finns olika 
sätt att bli medlem. Budgetalternativet är 
15.000 Euro per år. Då får man 15 tillfäl-
len att disponera banan en heldag inklusive 
förtäring, open bar, mm. 

Sen finns andra alternativ upp till livstids 
medlemskap som inte är helt gratis… För 
den intresserade kan jag rekommendera en 
Googling på ”Ascari Track” för bansträck-
ning och bilder, även rörliga från bilar som 
kör runt, man har alltså en fin web-site: 
http://www.ascari.net/

Jag kör hemifrån kl 8 för att köra de drygt 5 
milen upp till Ronda och sedan 8 km öster-
ut i dalen däruppe till banan. När jag kom-
mer fram till Ronda-vägens påfartsrondell 
svänger 2 bilar in i den, en röd Ferrari 360 

Track Day med Indigo 3000 på Ascari Race Resort 
Spanien juli 2009. 
Text: Bengt Lidmalm  Foto: Bengt Lidmalm och från Ascari Race Resort

Indigo 3000 på Ascari Race Resort

Olika banslingor är möjliga

Otroligt fin miljö runt banan
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Modena och en silverfärgad Aston Martin 
Vantage också med kurs mot Ronda. De har 
Gibraltar-skyltar med många nollor på slu-
tet i numren (man kan tydligen om man är 
tät få välja lite). Jag hakar naturligtvis på. 
Gissningen är att de skall till samma ställe 
och eftersom jag aldrig varit där kan det 
vara bra med en vägledare. Vägen upp till 
Ronda är oerhört kurvig, rolig och vacker. 
Det stiger bra till upp över trädgränsen och 
med vackra utsikter i bergen. 

Vi kom fram till banan strax efter 9 och kön 
började redan ute på stora vägen. En mycket 
elegant portal med ”grindstuga” ledde in 
mot banan. För att komma förbi bommen 
behövde man visa vem man var och bockas 
av på en lista. En lista som visade sig inne-
hålla 90 ekipage. Sedan in i depåområdet 
där jag fick en plats bakom en friskt trim-
mad VW Beetle RSi. Sedan till en ny kon-
troll där man fick ett kulört armband för att 
få köra in på banan. 

Man fick också en transponder för den 
automatiska tidtagningen. Därefter infor-
mationsmöte, först på spanska och sedan 

engelska om praktiska regler, flaggsignaler 
mm. Då jag inte hade min hjälm i Spanien 
fick jag låna en sådan. Man släppte ut 25 
bilar i taget på banan. Der var bara att ställa 
upp och i takt med att bilar lämnade banan 
släpptes nya på.

Indigon väckte f ö berättigat uppseende. 
Många kom fram och ville se och prata. An-
nars var det ett brett sortiment av bilar, de 
flesta med störtbågar, breda fälgar med ra-
cingdäck. Här skulle det bli åka av! 

Förutom tidigare nämnda bl a breda 911-or, 
Golfar av alla de slag, många Clio och Me-
ganer, många bilar var tävlingsbilar med re-
klam och förarnamn i rutan, norrmän med 
en sportvagnsprototyp av okänt märke (men 
engelsk) och med enorm vinge bak, Mus-
tang, Nissan 300ZX, en ny Nissan Skyline 
GTX men den såg jag aldrig ute på banan, 
Hyundai Coupé V6 i racestuk, några Lotus 
Super 7, ett otal Mitsubishi Evolution och 
Subaru WRC (eller vad dom värsta nu he-
ter), små Peugeoter, Seatar, mm. En brokig 
samling där jag tyckte Golfar och Renaulter 
utmärkte sig positivt.

Planen var naturligtvis att ta det lugnt i 
början för att sedan successivt öka tempot 
när jag lärt känna banan. Det är inte alltid 
så lätt med bilar runt omkring där förarna 
uppenbart kört här tidigare. Jag fick hänga 
på för att lära mig banan. Man hade under-
lättat med  koner vid ungefärlig broms-, in-
styrnings-,  apex och även tangeringspunkt 
vid utgång ur kurvorna. Det gav en bra 
hjälp men i många kurvor var markering-
arna skymda så man var tvungen att lära 
sig var man skulle ligga på banan. Ett par 
ställen var också så lika varandra att jag tog 
fel. I ena fallet var det en långsam kurva och 
i andra fallet en mycket snabb. Det kunde 
trassla till sig. Ascari är en mycket trevlig 
bana, kul när den är så pass lång. Dessutom 
med lite backar och bra avkörningszoner, 
egentligen bara ett par ställen där man vid 
misstag kan hamna i räcket. Vid båda dessa 
ställen kunde man köra mycket fortare än 
man från början trodde. 

Jag hade ett ganska långt körpass första vän-
dan, ville lära mig banan. En liten incident 
då jag, innan jag lärt mig den, kom in fel 
i en kurva som var skymd och när jag då 
skulle korrigera kursen då jag fick syn på 
apex-konan blev det lite för tvärt så det blev 
en rejäl sladd med påföljande returer men 
hela tiden på den breda banan. 

Varvade för övrigt Aston Martin-ägaren 
ett flertal gånger, han var inte så snabb. Jag 
släppte vid tillfälle ett rejält rökmoln bakom 
mig. De bakom trodde säkert att jag sprängt 
motorn men så var det inte. Det hade hänt 
mig en gång innan på Nürburgring, det är 
”bara” styrservopumpen som med ökande 
temperatur och utrymmesbehov gör sig av 
med överskottet över en het motor. 

Plötsligt kände jag dock en stark bensinlukt. 
Då jag av någon anledning sedan tidigare 
fått för mig att jag känt bensindoft strax 
innan jag fått bensinstopp tittade jag ome-
delbart på bränslemätaren, men den visade 
långt från tom. Störd av detta tappade jag 
lite av  koncentrationen på körningen så jag 

racing

Att Ascari är en Race Resort stämmer i allra högsta grad

Indigo 3000 i depån Många intressanta kurvkombinationer
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for av banan. Turligt nog vid utgången av en 
kurva där det var slätt och bra så det var bara 
att styra ”ombord” igen efter några konor. 

Bränsledoften gjorde dock att jag  gick in 
i depå. Upp med huven men inget synligt 
läckage. Men så slog det mig vad det var. 
Temperaturen var 35-36° och ihop med 
extra uppvärmning av bensinen i form av 
returbränslet som passerat en het motor så 
kokade naturligtvis bränslet i tanken! Jag 
öppnade tanklocket och mycket riktigt var 
där ett massivt övertryck. Detta gjorde för-
stås att kolkanistern blivit full och nu ven-
tilerade ut i fria luften. Som tur var valde vi 
i Indigon att inte ha den placerad i motor-
rummet utan vi satte den i ett svalt utrym-
me bakom kupéväggen framför bakaxeln. 
Jag lät i alla fall bilen stå lite och for sedan ut 
till en BP-mack nära banan och fyllde upp 
med kall bensin.

Sedan ut på banan igen. Det var aldrig nå-
gon kö igen efter första körningen, det var 
alltid mindre än 25 bilar ute så tillgänglighe-
ten var väldigt bra. Börjar nu kunna banan 
så att det blir en njutning att köra. Kortare 
pass nu för att inte koka soppan igen. 

Jag avnjöt 2 körpass till efter lunch. Ett sär-
skilt spännande parti på banan var efter en 
tvär vänster på 2:ans växel, full acceleration 
genom växlarna upp till 5:an genom 2 full-
fartsböjar till en kraftig inbromsning till en 

höger på 3:an och sedan något som nästan 
var som en chikan för en brant vänster. Här 
gick det att åka riktigt fort! 

Det sista passet avbröts med en rödflagg. 
Det betyder på den här banan att man skall 
sakta in, vara beredd att stanna men om det 
går, köra till depån. Det var ingen olycka 
utan det hade i hettan börjat brinna i det 
torra gräset på innerplan. Först trodde jag 
en bil kört av och antänt gräset med heta 
avgaser eller avgasrör men det verkade ha 
självantänt. Banans brandbil var där och 
släckte raskt.

Hur gick Indigon då? Jo, min bil gick klart 
”bredare” än de andra eftersom jag kör på 
vanliga gatdäck, Pirelli P7000 som väl i och 
med detta gjort sitt. Men det är en körstil jag 
gillar.  Min bil har ingen bromsservo vilket 
gör bromsarna ganska tungtrampade och 
kan sätta skräck i ovana förare om jag glömt 
förvarna. Även om man alltid kan få ABS:en 
att gripa in, dvs man kan åstadkomma hjull-
åsning. Men på bana, när bromsarna blivit 
varma, är pedalkrafterna helt acceptabla. 
Man tänker helt enkelt inte på det längre, 
det bara fungerar.

Passen avverkades alldeles för fort och alltför 
tidigt var det dags lämna tillbaka hjälm och 
transponder. Tyvärr hade min inte fungerat 
så några varvtider blev det inte. Kunde va-
rit intressant men det var ju egentligen inte 
syftet med min körning. Kul kan man ha 
utan varvtider!

Hemfärden gick i ett betydligt lugnare tem-
po och var mycket njutbar, återigen via den 
vackra, kurviga Ronda-vägen.

SVKG Höstrusket Falkenberg 2009-09-24
Text: Michael Stadig  Foto: Micael Lidmalm

Mäktigt Fighting Face på Indigo 3000 Jobbigt snabb Mazda 

Enligt den gamla Halländska bondepraktikan 
så infinner sig årets solsäkraste dag i slutet 
av september varje år. Sportvagnsklubben i 
Göteborg arrangerar sedan några år tillbaka 
ett bilkörningsevenemang denna dag just i 
detta landskap. Evenemanget kallas paradox-
alt nog Höstrusket. 

Ett femtiotal sportvagnar av varierande 
slag infann sig denna torsdags eftermiddag 
på Falkenbergs motorbana öster om staden 
Falkenberg. Vädret var inte mycket att skri-
va hem om som ni förstår, dvs. inga hagel-
skurar och grå regntunga moln så långt ögat 

SVKG har fått detta bidrag från Bengt Lidmalm. 
Mer om hans upplevelser med Indigo 3000 
finns att läsa på Indigoklubbens hemsida. 
www.indigo3000.org/indigobyte_2009.pdf
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nådde, utan solsken i rygg och en påpasslig 
sydvästan som friskt ökade toppfarten några 
kilometer på start och målrakan.

Passen varvades fint med lugn, mellan och 
race uppdelning. Alla bilar höll sig i prin-
cip på banan hela eftermiddagen och 
bärgningsbilen fick stå sysslolös vilket re-
sulterade i att det fanns möjlighet att få ut 
maximalt av 3-timmars bokningen. 

Om man skall tolka alla nöjda flin och tröt-
ta bilar som att detta var en ruskigt lyckad 
avslutning på säsongen och inledning på 
hösten så är man nog inte helt fel ute... dess-
utom... Som lök på laxen bjöds det på gril-
lad korv när körningen var slut och alla 

körde hem inte bara glada utan också mätta 
från årets sista bandag. – Tack SVKG!

SVKG Höstrusket Falkenberg 2009-09-24
Text: Michael Stadig  Foto: Micael Lidmalm

Laddad stämning på Falkenbergsbanan

Gult och grönt i fint samspel. Heinrich von Schnellfahrer 
fahren Sie immer schnell...

- - Please… release me!

En Porsche som hör hemma på bana

- Dove abbiamo preso!

En dragbil är alltid bra att ha med sig

Vi fick glädjen lyssna på ett rejält V10-muller också
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Den lilla turistorten Cavalaire-sur-Mer i 
södra Provence var platsen ett par veckor 
i september för min och hustruns lite sena 
sommar-semester. 

Staden är en liten lugn oas vid Medelhavet, 
mycket nära de mer kända turistorterna 
St. Tropez och St. Maxime, liksom till de 
många bergsbyarna med sina konstgallerier 
och restauranger.

Rivieran är ju starkt förknippad med lyx, 
rika människor och exklusiva hotell, båtar 
och bilar, så givetvis höll jag ögonen öppna 
efter läckra sportvagnar. Tyvärr är vägar och 
gator i Frankrike som nästan överallt i värl-
den numera en tummelplats för småbilar, de 
flesta med knattrande dieselmotor under hu-
ven. Men likväl ser man förvånande många 
klassiska bilar i trafiken. Eftersom klimatet 
är bra och rosten inte tar lika hårt som här 
så ser man ofta väl nyttjade sportbilar ännu 
ute i lokaltrafiken. 

Eftersom det i Sydfrankrike finns många 
åretruntboende tyskar och engelsmän så 
dominerar bland dessa gamla tyska och eng-
elska bilar. Förvånande många Rover tycks 
ha överlevt tidens tand. Och äldre Mercedes 
Pagoda liksom Austin Healy och Morgan 
tycks vara slitstarka fordon. Oftast körda 
av äldre ännu entusiastiska ägare av bägge 
könen. Givetvis är Porsche av alla slag sta-

bila inslag. Någon enstaka Al-
pine och udda bilar som Se7en 
dök upp och försvann lika fort. 
I Cavalaire såg jag därtill flera 
stycken väl bibehållna Renault 
Caravelle som verkade sommar-
köras dagligen, om nu denna 
öppna version av Dauphine 
Gordini kan anses kunna kvala 
in som sportbil. 

En del äldre öppna Alfa Romeo 
dök också upp, det är ju nära till 
Italien, men många äldre bruks-
bilar rullar också vidare även om 
inslaget av klassikern Citroen 
CV2 numera reducerats rejält. 

Frankrike har stolta tradi-
tioner som bilbyggarland 
och är ännu starkare inom 
motorsportens värld. De 
förvaltas väl. Under min 
vistelse var det flera lokala 
rallyn och race som gick av 
stapeln. Därtill en stor FIA 
GT-tävling på le Castellet 
Circuit Paul Ricard nära 
Toulon. F1-sändningarna 
jag avnjöt på TF1 var 
också mycket ambitiösa 
med långa för- och efter-
snack liksom analyser med 
kända franska racerförare 

som kommentatorer. Att min vistelse sam-
manföll med tiden för den stora skandalen 
runt Renaults ”läggrace” i Singapore GP 

Intryck från en sydfransk veteranbilsträff
Text och Foto: Jan E Rydquist

I St. Tropez gick sista kappseglingen med  le Wally-båtar, som är 
stora klassiska segelbåtar, upp till 45 m längd och 8 m bredd, 

dvs. rejäla grejer att tävla med

En öppen röd Renault Caravelle, en skönhet från mitten av 60-talet

Prydligt arrangemang

Proffsig inramning på klassisk-veteranträffen
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2008, som ledde till att bl a playboyen Fla-
vio Briatore blev diskad på livstid, gav mig 
extra motivation att läsa franska tidningars 
sport och skvallersidor.

Men intressantast av allt var faktiskt en 
sportbils- och veteranbilsträff på orten. Här 
fick jag se många äldre bilar som annars är 
mycket sällan sedda på våra breddgrader. 
Veteran- och sportbilsträffen Cavalaire 
Auto Retro hade organiserats inom ramen 
av firandet av stadens 80-årsdag som egen 
kommun. Utöver sedvanlig utställning och 
show skulle alla bilar köras i uppvisning ge-
nom staden. Borgmästaren skulle dessutom 
dela ut Best in Show-priser. 

Stämningen var lite lik Hälling-
sjö hos Mellanders. I den vackra 
hamnen rullade det hela tiden till 
utställningsparkeringen in riktigt 
fina bilar med tidsenligt klädda 
förare och dito passagerare. Va-
riationen var stor och jag insåg att 
organisationskommittén som var 
flitigt i farten klädda i helvitt och 
i halmhattar hade haft ett finger 
med i spelet i urvalet. 
Liksom här hemma hade de flesta 
bilar utställningsskyltar om bilen, 
dess historia och specifikation. 
Den franskan klarade jag av att 
läsa i alla fall.

Anrika Bugatti var väl företrätt 
men även andra för mig ovanliga 
fordon dök upp. Det är sällan man 
får se en stor bakhjulsdriven för-

krigs-Citroen-bil med tidstypisk chaufför 
bakom ratten och en fin öppen Delage rull-
lade in med sin tystgående motor. 

Det franska inslaget var givetvis stort. Peu-
geot, Renault, Simca, Citroën osv. Men lilla 
BNC (där initialerna står för ”Société auto-
mobile Bollack, Netter et Compagnie”) var 
ett helt nytt sportbilsmärke för mig. Detvar 
ett av de många små bilföretagen med spor-
tiga bilar som nådde en hel del framgångar 
bl a på Le Mans. De om många andra  över-
levde inte det andra världskriget som  till-
verkare.

Ett fint exemplar av bilen Rally, som även 
den har Le Mans-förflutet på mitten av 
30-talet, sågs också. En Salmson dök också 

reportage

Franska bilar från två epoker. En Bugatti 43 GS (=Grand Sport) från ca 1929 och en Simca Aronde 
Plein Ciel från sent 50-tal. Otroligt fin kaross från Facel

Ärkebrittiska bilar fanns också med, här några 
fina Triumph TR3

Folkfest i strålande Medelhavssol

En Bugatti av typ Typ 30, från 1922. Just denna 
bil ska enligt L. Haajanen ha tillhört Ettores 

tredje son Michel Bugatti sedan åtminstone 1990

En fin Delage framför en 30-tals Citroën

En BNC HCD 1925, född ur cyclecars. 1928 
var en BNC 8:a på Le Mans 1928

En ovanlig Rally med sportig kaross... 

....dessutom med en mycket spetsig akter

Jaguar XK 120 såg helrätt ut
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upp. Franska bilmärket Salmson hängde ju 
med ända fram till 1953 men köptes så små-
ningom upp av Renault för att sedan 1957 
helt gå ur bilhistorien.

Bilarna hade en vacker inramning nere i 
yachthamnen. De mycket tidstypiska klä-
derna gav en extra färgtouche. Kul var att 
vissa bilar var i underbart patinerat skick. 
En äldre öppen Citroën var mest genuin och 
såg ut som om den kommit direkt från den 
hårda tjänsten på en gammal bondgård på 
landsbygden.

 
Engelska dyrgripar fanns med, allt från 
anrika Alvis, Aston Martin DB2, Jaguar 
till modernare TR3 och MGB. Italienska 
sportbilar som Lancia och Alfa Romeo var 
givetvis representerade. Ett antal franska 
vardagsbilar från 50-och 60-talet i fint skick 
kompletterade.

Alla fick under eftermiddagen åka upp med 
bilarna på startrampen och introduceras. 
Därefter bar det av i kolonn genom staden 
på avspärrade gator med poliser i täten lik-
som sist i kön. Det var en mycket extro-
vert tillställning med fart och fläkt, livligt 
tutande, med slängkyssar och vinkningar 
till publiken, kanske med viss baktanke att 
beveka domare och för att vinna röstande 
på bästa ekipage. Stämningen var mycket 
hög. Kanske ett format för oss att ta efter 

i lämplig miljö i Sverige? Onekligen kul att 
se och höra bilarna också, inte bara se dem 
utställda. Men sannolikt är vårt kynne lite 
mindre lättrörligt för att få fram den lätt to-
kiga stämningen som fransmännen lyckades 
få till.

Efter ett antal genomkörningar i Cavalaire i 
olika riktningar, med entusiastisk framfart, 
rullade hela gänget in på parkeringen vid 
hamnen igen. 

Nu vidtog noggrann syning av fordon och 
omröstning ”Best in Show”. Bugatti-ägarna 
var nog allra vanast, de hade varit på stor 
märkesträff i Molsheim tidigare under sep-
tember.

En mer udda ”sportbil” var en kit-car-kon-
verterad” Citroën CV2. Läckert bygge med 
plastkaross från Burton Car Company och 
engelskt-amerikanskt Allard-stuk. Men pre-
standa med den lilla 2-cylindriga boxermo-
torn var sannolikt inte så höga. Men ljudet 
var gott och bilen såg kul ut.

Min personliga favorit i sällskapet var den 
stora Citroën Traction Cabriolet sportvagn 
från sent 30-tal, som med sin mycket långa 
hjulbas, med dubbla förgasare och långa 
bakvagn såg verkligt elegant och udda 
fransk ut. 

reportage

Aston Martin från 30-talet, tror det var en 
15/98 2/4 seater tillverkad 1937 - 1938

Bugatti 43 Grand Sport från 1929

Tidsenlig klädsel gällde överlag

Två sportiga damer i full utstyrsel

Bugatti typ 30 från 1922  ger sig iväg. Ettores 
son, Michel Bugatti med i bilen

Bugatti framfördes med äkta 20-talsstuk, sport-
klädsel och bakvänd keps gällde liksom medföl-

jande ” riding mechanic”

En modern bil med gammalt utseende, en Bur-
ton kit-car, CV2 med plastkaross

Citroën Traction Cabriolet susar fram i 
Cavalaire, en verkligt läcker syn

Snacka om sportig växelspak med ”häng”

Underbar gammal Citroën med rustik interiör i 
bruksskick

Baksäte med minst sagt udda ”klädsel”
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Skönheten har många uttryck men i Ci-
troëns Cabriolet stämde mycket fina linjer. 
Men tätt efter bland alla skönheterna låg 
Aston Martin och Alvis.  

Domarjuryn slet hårt och tog god tid på sig. 
Jag hann inte följa hela proceduren men fick 
se att ett par glada läderklädda damer med 
huvor och goggles i en läckert gul Peugeot 
201 racersportbil kammade hem ett av pri-
serna. Sammantaget ett mycket kul evene-
mang med kvalificerat urval bilar och ett 
belägg för att intresset för veteranbilar, ny-
are klassiker och ädla sportvagnar är stort 
och globalt.

Övrigt med bilsport då? Jo, jag hann med 
att göra en snabb utflykt till internationellt 
kända le Castellet, Circuit Paul Ricard, men 
kammade noll. Hade hoppats kunna se den 
fria träningen för FIA GT före racet. Men 
väl på banan angav man kort och gott på 
mycket franskt vis att det var helt ”privé”! 

Le Castellet är ju ett stort komplex med 
flygfält och är dessutom en kombinerad ra-
cing- och testbana för biltillverkare. Så ba-
nan är till nästan 100% helt omgärdad av 
murar och därmed utan fri insikt. Jämför 
man med öppna Nürburgring, var det alltså 
totala motsatsen. 

Men viss behållning gav ändå ett besök på 
banans välbesökta High Speed Club som 
var välförsett med souvenirer av ”högfarts-
snitt”. Och banans läge uppe i bergen med 
utsikt ner över Toulon och Medelhavet var 
fantastisk. De tränande FIA GT-bilarna 
hördes också mycket väl, snacka om ljud. 
Och jag fick se dem alla på TV senare...

reportage

...och verkligt lång hjulbas

”Läderdamerna” fick åtminstone ett pris

Peugeot 201 från 30-talet. Specialbygget hade 
fint racestuk

Riley Sprite, ännu en 30-talsbil med vacker 
kaross

Rileyn har en dröminteriör för en äkta sport-
vagnsförare

High Speed Club hade det mesta för fortåkare

Paul Ricard är en snabb högfartsbana, rätt platt 
med flygfältskaraktär

Banan med flygfältet till höger

Min absoluta favorit, en Citroën Traction Ca-
briolet med dubbla förgasare...

Otroligt fin inramning runt Paul Ricard
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B Sportvagnsklubben Göteborg
Box 52031
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Porto

Betalt

Från arkivet: Viktigt hitta apex också med motorsvag bil! Föraren i denna tjeckoslovakiska lilla 2-cyl 744cc Aero Minor ”Zigarre”, 
byggd på sent 40-tal, hade verkligt fin sikt framåt! Och dessutom rejäl understyrning....

Snart är 2009 till ända. Jag har un-
der 2009 hälsat 41 nya medlemmar 
välkomna i klubben och flertalet av 
dem har redan synts på förarkursen, 
banträffar och rallyn. Det har varit ett 
stort sportvagnsintresse med många 
aktiviteter under året. Tyvärr har jag 
även i år bara haft möjlighet att be-
söka ett fåtal.

Apropå 2010 så är fortfarande med-
lemsavgiften oförändrat  500 kr. Klub-
ben har fortfarande bra ekonomi så vi 
kan våga oss på att arrangera banträf-
far. Dessa kostar en del så det är bra att 
ha en ekonomisk ”stötdämpare”. Ni får 
gärna betala så snart ni kan, med nästa 
nummer kommer ett inbetalningskort. 
Vårt plusgiro är som vanligt 42153-7 
och bankgiro 5073-2718.
Det brukar vara en liten tävlan om att 
betala först, kan bli ett hedersomnäm-
nande som tack.
Glöm inte skriva ditt namn på inbetal-
ningskortet eller avin när du betalar di-
rekt på internetbank.
 
En annan sak att påminna om är att vi 
inte får adressändringar till klubben på 
annat sätt än att ni skickar ett kort eller 
ett mail och talar om att ni flyttat. Och 
apropå sistnämnda så får ni gärna datera 
upp mig på era nya mailadresser också. 
Vi har hela tiden ett litet antal som inte 
fungerar. 

Till sist önskar jag alla läsare en riktigt 
god jul och gott nytt sportvagnsår.  

Benny Wahlberg, 
kassör och medlemsregister 

Kassören informerar
Namn  Ort Sportvagn                                        Årsmodell
Sandra Jarnebrink Limmared    
Johan Mattson Göteborg Toyota MR 2 2003 
David Bidefors  Hakenäset Porsche 944 Turbo 1986  
Tommy Carlson Kungsbacka Jaguar X-type 2006  
   Mazda RX-7 GT-3 2000  
Tage Johansson Alingsås Mazda Miata 1998  
   Volvo Amazon Hist. Racing 1970  
Ayse Kyöluoglu Spånga BMW M3 1994  
Martin Antosch Nödinge Porsche 931 1979  
Emma Glans Fritsla    
Jonas Christensen Kungsbacka    
Alexander Graah Göteborg Ferrari 360 Modena F1 2000  
Ann-Charlotte Hellman Mölnlycke    
Magnus Bengtsson Falkenberg Corvette C5 Z06 2004  
Andreas Svartling Onsala BMW 323 1986  
Johannes Graah Göteborg BMW 130i M-sport 2006  
Per Riihiaho Göteborg Ferrari 308 GTS qv 1985  
Ewa Adenling Riihiaho Göteborg    
Tobias Pervik Västra Frölunda BMW 525i 2001  
Jan-Eric Lindgren Kullavik Ferrari 355 Challenge 1994  
Therese Wallberg Fjärås Nissan Skyline 1996  
Mikael Wallberg Vallda    
Elizabeth Wallberg Vallda    
Christina Wallberg Vallda    
Bodil Stahre Kungälv    
Carl-Johan Bergh Borås Honda S 2000 2005  
Zeta Zetterberg Habo Ford Sedan Racing 1929  
   Legends Car Ford Sedan 1937  
Peter Börjesson Veddige Pegasus 7 + 1995  
Morten Graah Västra Frölunda BMW 635 Csi 1988  
Fredrik Lindskog Göteborg Volvo 744 GLT 16V 1988  
Johan Carlsson Göteborg Mercedes-Benz 190E 2,5 16 1992  
Anders Noråker Varberg Chevrolet Camaro 1967  
   MG C 1968  
   MG B GT 1970  
Per Trönnberg Göta Cobra Superformance MkIII 2007  
   Dodge Magnum SRT-8 2007  
Björn Friberg Tvååker Chevrolet Corvette 1998  
Leif Olsson Trelleborg Porsche 911 cab 1983  
Jan Arbin  Göteborg Dodge Viper 1995
Paavo Sjösten  Göteborg    
Johan Persson Västra Frölunda Corvette C6 2008  
Kent Tollesson Göta Corvette C4 1992  
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 hela år 2009

Till sist...


