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Racing: Sportvagn på hal is!   Reportage: ”Boxning i Klassisk stil”, Monaco 1-2 maj 2010  
Reportage: SVKG:s Vårrally 2010 Reportage: Upplevelser från sportvagnarnas Mecka

bulletin
Ledaren: Hälsningar från Dubai  Racing: SVKG bankalas & 60 minutes Racing: SVKG Gokart Klubbmästerskap 

Reportage: Besök Polestar Racing  In memoriam: En stor bilprofil har alltför tidigt lämnat oss
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Anders Jansa ringde mej igår 
efter att ha varit hos Jimmy … 
”om Bullen skulle bli klar innan 
Midsommar så måste vi börja 
trycka imorgon” … d.v.s. idag!”

Självklart sa jag ok, så här kommer 
morgonpigga funderingar inför 
’trycket’ … 

Hade ett svårt val innan Kristi 
Himmelsfärd … Bankalaset på 
Kinnekulle, eller följa med på re-
san till Dubai för att fira kontorets 
25-års jubileum med fest i dagarna 
tre? Kunde ju bara inte motstå lus-
ten, att följa med … 

”De’ e’ natt i Dubai … efter ännu 
en underbar dag, som avslutades 
med Jeep-safari ut i öknen! Satte 
mig i framsätet, intill Ismael … 
med Jörgen, PO och Anna-Karin i 
baksätet. Ismael, denne unga skö-
na man med vackra mörka ögon 
som speglade en skön själ … och 
ett härligt ljuvligt leende! Tyckte 
mycket om honom och hans sätt 

att ratta genom och över sand-
dynerna, härligt!”

Är inne i en fas av intensivt ritan-
de, efter att kontoret fick i uppdrag 
att göra programhandling till det 
efterlängtade Angereds Närsjuk-
hus …  Ett fantastiskt jobb, att 
tillsammans med underbara män-
niskor från de olika verksamheter-
na ta fram ett förslag till den 1 juli 
2010 … med beslut om fortsätt-
ning till hösten !?!
 Detta kräver ett fullständigt 
engagemang i tid och tanke … 
men samtidigt är det detta, som är 
en del av mitt liv … som är livet! 
Känner ju mig inte redo än för att 
sitta på en parkbänk och mata du-
vorna?

Vill gärna avsluta med några rader 
ur Eckhart Tolle’s bok ’EN NY 
JORD’ …

Du upptäcker att det inte finns nå-
got annat än ’det här ögonblicket’. 
Livet är alltid nu. Hela ditt liv ut-

ledare

Livet är alltid nu … 
om att säga ja till 
Nuet!

Heikki Särg
Ordförande
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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:
Kalle Pilkrantz
Mobil: 0708-293 455
E-post: karl.p@euromail.se

Den 7 januari föddes Tove Ribicic, dotter till Denise Jarnebrink och Johan Ribicic. 
Hon blev så klart omgående medlem genom morfar Stellan. På dopet i april så fick 
hon nycklar till Alpinen så att hon kan använda den när hon får lust.  Bilden är 
tagen på en sjöis i närheten av Limmared där Alpinen för dagen hade fått rallydubb 
och luftades ett antal helger i det fina vädret. Det var minus 16 grader den dagen 
men Tove var väl inbäddad. Vi tänker ge henne en god uppfostran som innehåller många motorsport-
upplevevelser. Välkommen i SVKG Tove!

Morfar Stellan Östlingh

 
Ännu en sportvagnsälskare är född! 
Söndag 20:e Mars föddes ”Villes lillis” troligt namn Melvin S Falck. Samma dag 
inskriven medlem i SVKG lika som storebror William S Falck Fullvärdigt medlem-
skap tills körkortet är avklarat ombesöres av stolt farfar.

Tommy Falck

Hela redaktionen och resten av SVKG hälsar naturligtvis inte bara dessa 2 medlemmarna välkomma 
utan öppnar famnen för alla. Vi tycker bara extra mycket om dessa två parvlars mor/far-fars säkerställ-
ning av  föryngringen inom sporten.

Några av våra nya medlemmar

Välkomna till nr 2 av Bulletinen 2010.
Säsongen är i full gång och under veckan som gått har jag skickat ut påminnelser till ett 75-tal 
medlemmar som fortfarande inte betalt. 

Kolla er post och ta en titt i mittuppslaget nr 1 2010. Där finns inbetalningskort. Jag har skickat 
med kort till påminnelserna och behöver ni fler maila till info@ svkg eller undertecknad. 
 När jag ändå är i gång och gnäller så vill jag gärna slå ett slag för mailadresserna som vanligt. 
Har ni inte fått mail från SVKG och eller Magnus Gunnarsson eller mig de senaste månaderna så 
kan det bero på att vi har en för gammal mailadress. Skicka oss din nya. Det är ett bra och billigt 
sätt att få ut information om aktiviteter som ofta händer med kort varsel.  
 Apropå mail så vill jag be om ursäkt om några av er fått obegripliga brev på kinesiska eller 
reklambrev på engelska förmedlade via min mail. Något slags företag i Kina verkar ha stulit min 
maillista och skickar trots mina skriftliga protester ut dessa brev. Betrakta företaget som oseriöst. 
Eftersom de fortsätter att skicka skitbreven så blir jag nog tvungen att byta mailadress. Sånt händer, 
jag beklagar besväret.

Passa nu på att njut av sommaren, er hängivna kassör Benny Wahlberg. 
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Racing: Track Day Ascari Race Resort med Indigo 3000  Racing: SVKG Höstrusket Falkenberg

Reportage: Intryck från sydfransk sportbilsträff

bulletin
Ledaren: Äntligen jul!  Reportage: Sportbilar bakom Järnridån

Racing: Från depån på Le Mans 2009  Touring: SVKG Nightmare

spelar sig i detta ständiga Nu … Det enda ögon-
blick som finns … är det som är nu!
 Det är bara här och nu som du kan bestäm-
ma vilket slags relation du vill ha till Nuet. Nuet 
går inte att skilja från livet, så egentligen beslutar 
du vilket slags relation du vill ha till livet.

Ett enda beslut förändrar hela din verklighet. 
Men det här är ett beslut, som du måste fatta … 
om och om och om igen – tills det blir naturligt 
att leva på det sättet! 

Me’ massor av allra bästa 
… och en glad Midsommar!

Heikki, arkitekt&racerförare
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Den 14 maj i år var det åter dags för denna 
årliga begivenhet på Kinnekulle och jag sit-
ter här efter en go dag med  Andreas, Johan, 
Maciej och Napoleon.

– Hur är läget boys? 

– Jo  tack.  Idag är det toppen lite sämre i 
går. Spöregn på vägen söderut via E20 med 
min nyligen renoverade och ordninggjorda 
Stiga Park 2000 (SE7EN) på det öppna slä-
pet bakom. Bilen som var skinande ren blev 
ganska smutsig och rejält blöt, men efter en 
god natts sömn på ”Blå Pensionatet” bed 
and breakfast och väl här efter inskrivning 
och teknisk besiktning med alla bekanta 
ansikten och bilar kändes det toppen. Alla 
verkade laddade.

– Laddad? Det är bara förnamnet sa Ma-
ciej. Jag hade ett högt ställt mål i år, eller 
ska man säga lågt. Jag skulle under minuten 
med Volvon och då förstår ni också att den 
inte är helt original.

– Napoleon du tog väl din licens i onsdag?  

– Japp! SVKG, Pelle och Niklas hade en 
lärorik teoretisk genomgång värvad med 
exempel från verkligheten. Efter avslutat & 
godkänt prov var det sanslöst kul att rasta 
subban under kontrollerade former, under-
bart. Det kunde börjat bättre, eftersom jag 
gillar att testa gränserna började jag med att 
ta första böjen efter start/mål rakan med fett 
bredställ. Kunde slutat illa men jag lyckades 
’bara’ tappa regskylten samt spräcka främre 
kofångaren. Bland det roligaste var att träna 
starter samt åka med instruktören Emil som 
visade hur alla kurvor skulle tas. Men det i 
särklass roligaste var att dra ur 4’an på ra-
kan samt försöka pressa bilen till det yttersta 
utan att (på nytt) snurra. Hahaha

– Subban?? – Ja min kära Impreza GT. Det 
ända inte original är en rejsstol. 

– Jag väntade ut regnet och åkte upp i 
morse, fyllde Johan i med. Bilen är nyser-
vad hos Auto Cura i Kinna. Dom gav bilen 
ett MVG, bättre och renare Ferrari 355:a 
är svårt att uppbringa antyddes det. Nytt 
för i år är också nya bussningar i framvagn, 
grövre krängningshämmare, Pirelli Corsa 
r-däck och uppgraderade frambromsar med 
Ferrari 550 skivor och feta Brembo ok. Jag 
har dessutom för första gången tagit varvti-
der. Lånade frugans iPhone och installerade 
Harrys laptimer. 

– Schysst Johan! Hur långsam var du fråga-
de jag och ett litet leende syntes på Andreas.

– Nja.. Jag var ju anmäld till lagompasset 
med andra lagom-åkare som gillar ”lagom” 
avstånd till andra…  På banan alltså, vad 
trodde ni! Snuskhumrar. Det kändes som 
ett vettigt val till denna årets första bandag.

racing

SVKG bankalas & 60 minutes 2010
Text:  Andreas Naeslund / Johan Lundberg / Maciej Matwiejczuk / Napoleon Rydberg /  Anders Jansa 
Foto: Andreas N, Napoleon R, Lars Rosén
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– Själv tycker jag hummer är gott och snusk 
är kul om avståndet  är ”rätt” så därför ska 
vi se vad ni kan om smuts. Jag vet att både 
Andreas och Maciej har smutsat ned sig un-
der vintern. 

 – Ja jag har gjort stora  förändringar både på 
Stigan och Caterhamen och tog det därför 
lite lugnt till att börja med. Efter att besikt-
ningen avklarades  utan problem hoppade 
jag i flamsäker pyjamas och overall för att 
äntligen komma ut på banan. I första hö-
gern efter rakan sjönk oljetrycket till knappt 
2 bar, så under resten av första passet blev 
det ganska lugnt tempo. Rackarns vad Mia-
torna har blivit snabba, de blåste förbi mig 
som ett möte.  In för att fylla på olja till pre-
cis över övre strecket, och i nästa pass så var 
oljetrycket OK i alla lägen. Passerade  Mia-
torna från rätt håll, dvs. bakifrån. Kul med 
en del trafik på banan med hyfsat jämna bi-
lar. Bakvagnen kändes ganska svampig när 
det började gå lite fortare. Upptäckte att jag 
glömt justera in bakdämparna och efter att 
detta var gjort så känns det bättre. Ut med 
sändare för att testa nyligen monterad lap-
timer samt instrumentering med loggning. 
Toppfarten på rakan visade sig ”bara” vara 
181 mot tidigare års 190+ och det där draget 
ut ur kurvorna som man nästan blev rädd 
tidigare av lyste med sin frånvaro. Bilen är 
ju ganska lätt, så den är ju ändå ingen snigel 
direkt, men något verkar i alla fall hänt med 
de sista pållarna. Kanske har jag slarvat med 
kam-timingen? Dessutom  pajade solenoi-
den till den helt nya (engelska) startmotorn, 
så det blev att be om manuell assistans från 
välvilliga sportvagnsbröder vid varje start.

– Mitt mekande var att jag byggt om Volvon 
för E85 och kör på slicks samt att jag  bytte 
klossar och lite lagande under dagen. Jag 

hade ju anmält mig till svarta passet.  För-
sta varvet åkte jag ganska så sakta dels för 
att däcken var kalla och dels för att komma 
ihåg spårvalet, 3 år sedan förra varvet och 
efter 2 varv så skruvade jag upp tempot. 3:e 
varvet blev 1.04  och tempot skruvades upp 
lite till men då lät det ” Puff” under huven 
när jag växlade från 3 till 4 på rakan . Snabb 
titt på alla mätare för att se om det var mo-
torras men allt ok , kollade i spegeln ifall det 
rök men nej , när jag försökte gasa så dör 
bilen men på tomgång gick den, rullar in 
till depån, stannar och bilen dör. Nånstans 
i bakhuvudet  säger mig nånting att det är 
slangen mellan turbon och tryckröret som 
har gått åt pipan . Lyfte huven och visst var 
det det.

– Hur var det med dina ti-
der Johan? 

– Alla tog det ganska lugnt 
de första varven tills vär-
men satt sig i kropp och 

maskin, men sedan gick det undan värre för 
de flesta. Några hade kanske lite svårt att 
respektera att man önskar lite extra distans 
till sina medåkare men på det stora hela gick 
det fint. Själv ville jag framför allt kolla att 
allt satt fast och att årets uppgraderingar 
skrubbades in lite innan det blev mer at-
tack… Bästa tid blev ca 1:13,5 inte speciellt 
snabbt men skönt att se att allt fungerade. 
Kom in efter 1:a och 2:a passet med alldeles 
för högt tryck i däcken så jag tog ner trycket 
från 2,5 till 2,0 runt om, kändes därefter  
som om man fått en helt ny styrning. Tyck-
te mig dock märka en viss understyrning i 
kvarkurvan, lite märkligt med tanke på att 
jag har lite bredare däck fram än tidigare, 
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något att fundera på. Låg efter en Alfa Ro-
meo och en Miata och tränade spår, släppte 
större delen av  fältet som nu fått upp ångan 
ordentligt. Efter en stund hamnade jag i en 
lagom lucka och kunde slappna av lite mer 
i körningen, lite lugn gör gott och jag fick 
en ny bästa notering på 1:09,3. En rimlig 
tid för en Miata kanske men för en Ferrari 
355 inte mycket att skryta med ;-) Är lite 
tveksam till att laptimern verkligen visar 
rätt, fick många varv med helt fel tider och 
GPS positioner långt utanför banan. Med 
lite gallrande kan jag ändå plocka ut några 
tider jag litar på. En extern GPS-enhet vore 
nog bra tills nästa gång…

– Sista passen blev ganska lika och tiderna 
sjönk en aning men jag behöver definitivt 
fokusera mer på hur jag bromsar! Broms-
ning är knepigt, blir lätt att man går på all-
deles för tidigt och får ner hastigheten för 
mycket. De nya bromsarna biter fantastiskt 
bra och verkar inte mattas alls som origina-
len gjorde.

– Kan det bero på att dina nya ok egentligen 
är  kamouflerade  Porsche  993 turbo-ok? 

– Visst! Så kan det vara, men det håller vi väl 
tyst om.  Bästa tiderna denna dag slutade på 
ca 1:08. Det finns dock mycket mer att ta av 
och jag ser verkligen fram mot nästa chans 
att gör nya försök! Ett vettigt mål skulle 
kanske kunna vara runt 1:04. Vad tror ni! 
Till dess får jag  väl skruva lite mer. På öns-
kelistan står; mer negativ camber fram och 
zero toe. Det borde kunna göra understyr-
ningen lite mindre påtaglig i kvarnkurvan.

– Tro nu inte att en Volvo nöjer sig med 
1.04. Nänä  Andra passet ut från depån och 
på’t hårt direkt , tog häng på Emils clubman 
och på rakan hängde jag på utan problem 

men i svängarna hade jag inte en suck.  Tog 
rygg på 140:n istället, där hade jag lite mer 
chans att hänga på hehe, låg efter den några 
varv för att kolla av spårvalet och sedan så 
gav jag allt vad bilen klara och efter 2 varv så 
sitter tiden… 1.01.62 på laptimern.

– Minuten då?  – Lugn, först det viktiga.  
Att ta en hamburgare och tjöta med folk, 
diskuterar lite spårval samt gå igenom det 
i huvudet för att försöka komma på var jag 
kan hämta lite mer tid. 

– Och???  – Bestämde  mig för att öka lad-
det lite till så att jag kan hämta nån tiondels 

sekund på rakan, sen gasar jag för fullt på 
rakan och ”shit” vad bilen gick, ojojoj men 
den släppte för lätt när jag gick på gasen ur 
svängarna så in i depån och sänkte till sam-
ma som när jag började. Fjärde passet ut och  
bilen började misstända på fullt ladd, in och 
kollar med hittar inget, ut men den fortsät-
ter att misstända så jag bestämmer att kasta 
in handduken för trots allt så kör jag med 
bilen till och från träffarna då jag vägrar dra 
den på kärra. Men nästa år då ska 850:in 
under minuten. 

– Andreas du var den enda av oss fem som 
körde 60 min och har trailer.
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– Jaaa, och? (skratt). SVKG 60 minutes av-
löpte för min del utan större dramatik. Kör-
de första passet och bilen kändes faktiskt 
ganska slö. Behövde inte ens bromsa innan 
bron. Bytet till nästa kille i en ruggigt snabb 

Miata gick bra förutom, att min fot nästa 
blev överkörd av hans spinnande vänstra 
bakhjul vid överlämningen (!)  Arrang-
emanget och bemötandet från SVKG:s sida 
var perfekt. Nu är det hem och in i garaget  
för att felsöka en vässad men ändå slö Zetec 
och försök hitta dom saknade  pållarna.

– Glöm inte att jag stod postering nästan 
hela dagen,  vilket var väldigt roligt det 
också. Man fick ett skönt perspektiv på 
hur medioker en busig gatbils ’handling’ är 
jämförelsevis med t.ex. en se7en säger Napo-
leon. Därtill insåg man att pulver under hu-

ven bara är en liten del av vad som ger en bra 
varvtid, föraren, däck, bromsar och chassiet  
är än mer viktiga ingredienser!

– Eftersom det är din första gång bland oss 
gentlemän Napoleon, så får du sista ordet att 
summera dagarna.

– Tack! Dessa dagar har varit en fantastisk 
upplevelse som fått mig att vilja köra ännu 
mera bana än jag tänkte innan kursen. Skall 
överväga att låta tjejen gå/få denna kurs 
nästa år.
Hjulklapp kanske! (red. amn) 

racing



SVKG-Bulletinen nr 2 – 2010  www.svkg.nu8

racing

En känsla av respekt och ödmjukhet infann 
sig när deltagare efter deltagare anlände till 
2010 års klubbmästerskap i gokart på Major-
nas Gokarting i Göteborg. 

Legendarer som Haegermark (den Äldre), 
von Schnellfahrer (den Snabbe) och Ryd-
quist (the Gentleman) tillsammans med 
förare med speciallackade hjälmar av seriöst 
racesnitt gjorde att man kände sig lite en-
sam som enda influgen Boråsare... – Vad gör 
jag här, alla verkar ju så snabba!... – Hoppas 
man kommer med till B-finalen iallafall.... – 
Ajdå, jag måste nog gå på toaletten en gång 
till...var tankar som flög genom den småner-
vösa kroppen. 

Inomhusgokart är en sport som utövas in-
omhus (jaa...givetvis!)  på små knixiga ba-
nor i kalla lokaler ofta i utkanten av stan. 
Gokartarna är nästan uteslutande effektsva-
ga åkdon med någon form av kofångare 
runtom. Körtekniken som skall bemästras 
sägs vara en teknik där mjukhet och pre-
cision utgör grundbulten men ändå där en 
kryddmått av aggressivitet ofta bär frukt 
till en bra varvtid. - Bra, tänker jag...det är 
ju precis sån jag är... lite hård utanpå men 
mjuk inuti och lätt aggressiv när det gäller... 
- Det här skall nog ändå gå bra!

Som uppvärmning började jag tävlings-
dagen med en timmas fotbollsträning för 
att försöka kalibrera till en tung högerdoja 
och en känslig vänster som kan behövas 
här. Både en blytung gasfot och en känslig 
bromsdito kan ju inte vara fel, för att inte 
spilla bort fart innan kurvan och maximera 
gaspådrag ut ur densamma. På eftermid-
dagen flexade jag dessutom ut lite tidigare 
för att hinna åka ner och träna ett par pass 
innan, så man åtminstonde lär sig vilket 
håll banan svänger åt. - Alla Göteborgare 
har ju varit här och tränat hur mycket som 
helst, tänkte jag... Träningen gick bra och 
man kom till och med på listan. Som extra 
bränsle innan samlingen satte jag i mig någ-
ra medhavda skinkmackor och en läsk för 
att fylla på med extra snabba kolhydrater. 

Uppslutningen till KM-et var god även om 
än det kom något färre än fjolåret då var det 
så många att det räckte till A-, B- och C-
finaler. 

Då kvällens alla 15 deltagare var på plats och 
sista toalettbesöket var avklarat så vidtog in-
vägning. Här på Majornas gokart finns möj-
ligheten att lägga på upp till 27 kg för att ut-
jämna förarnas olika vikt och därmed göra 
tävlingen jämnare. Eftersom det fanns med 
riktiga ”tungviktspiloter” så blev det för de 
lättaste förarna, inklusive undertecknad, att 
lastar maximala 27 kilo i viktlådan. 

Mästerskapet var upp-
lagt med först ett trä-
ningspass, sen kvalifice-
ring till B respektive A 
final och sist själva fina-
lerna. En viktig regel för 
kvällen var att det för att 
underlätta omkörningar 
och minska risken för 
kontakt mellan fordo-
nen så visades blåflagg 
om ett snabbare bakom-
varande ekipage nosat 
i baken i ca två varv. 
Framförvarande måste 
då släppa förbi inom nå-
gon kurva. 

Träning och kval dominerades av Jan till 
vardags körande i blå Viper med mig själv 
som turlig tvåa... - Var det något fel med tid-
tagningen...vart tog dom ärrade racingrävar-
na vägen? – Inte kan väl en nybörjare från 
Borås vara uppe och hugga? Något måste 
vara fel? – Ja, självklart, det mörkades för att 
sen köras genom fältet i finalerna!

Att samtidigt i efterhand reflektera över nå-
got man själv deltagit i och försöka spegla 
ett race på något sånär objektivt sätt är 
svårt. Man ser det hela ur sitt smala peri-
skop och grumliga visir, och har man en-
bart fokus på att ta sig om framförvarande 
och registrerar bara fragmentariskt vad som 
händer i övrigt. Dessutom kollar man in B-
finalen, inte ur en skrivande reporters syn-
vinkel, utan med ett lätt ointresse då man 
själv snart skall ut och köra. 

Från sidolinjen såg det dock ut som att B-fi-
nalen tämligen lätt togs hem av Henrich von 
Schnellfahrer vilket gav Lotusföraren en 
sista startruta i A-finalen. En kamp uppstod 
bakom, i mittfältet, där Janne Rydqvist, 
som värmt upp under dagen med intensiv 
längdskidåkning, hade pro-
blem med fästvallan i det nu 
snabbare föret och råkade up-
pehålla bakomvarande, vilka 
efter några varv med Marcos-
legenden Pelle i spetsen, tog 
sig om och förpassade Janne 
till en slutlig fjärde plats. 

Dags för A-final och ett slut-
ligt korande av 2010 års mäs-
tare i Sportvagnsklubben i 
Göteborg. På en självsäker 
Pole Position stod Jan med 
Vipern med en uppstickande 
Morgan-förare strax bakom 
som tvåa. Christoffer Waern 
upptog tredje startrutan för 
att slutligen avrunda fältet 

med Henrik Bergqvist som strategiskt sista 
placering, medvetet kvalificerad där ifrån 
B-finalen för att genomföra en uppkörning 
utan dess like! 

Rapporteringen från racet som följer är i 
högsta grad subjektiv vilket gör att övriga 
förares upplevelser givetvis förringas och 
inte kan återges på rätt sätt. 

Efter start är Morganföraren redan vid för-
sta kurvan uppe i aktern på Jan’s Viper...f-
låt...kart... vilket föranleder en lätt puff. Sen 
limmas det på det avståndet i två varv varvid 
blåflaggan hängs ut och ettan tvingas släp-
pa förbi tvåan på det tredje. I stora spegeln 
uppe i taket kan det sen ses att försprånget 
sakta men säkert ökar varv efter varv. 

I den summerande resultatlistan kan man 
efteråt konstatera att det varit kamp om 
efterföljande placeringar. Jonas Bernhardt 
med blå race-Miata blir tvåa och Jan Arbin 
lyckas med en halv sekunds försprång för-
svara tredjeplatsen från den olycklige fyran 
Sven Åkersten. 

Så blygsam vinnare av 2010 års klubb-mäs-
terskap i gokart i SVKG blev således under-
tecknad…

SVKG Gokart Klubbmästerskap 2010-02-04
Text: Michael Stadig Foto: Majornas Gokarting 

Pos Driver Startposition Diff i mål Best Time
    (in race)
1.   Michael Stadig 2 0.000 38.530
2.   Jonas Bernhardt 4 5.875 38.710
3.   Jan Arbin 1 7.500 39.063
4.   Sven Åkersten 5 8.032 38.918
5.   Peter  Ny 6 0.766 39.166
6.   Christoffer Waern 3 14.000 39.409
7.   Per Oleskog 7 6.688 39.223
8.   Henrik Bergqvist 8 7.547 39.278

B-Final
8.   Henrik Bergqvist   1 0.000 39.653
9.   Pelle Haegermark 3 2.907 39.624
10.  Bertil Jaszka 5 5.704 39.574
11.  Jan-Erling Rydqvist 2 7.079 39.879
12.  Johnny Karlsson 7 7.875 39.848
13.  Staffan Ramer 4 9.672 40.047
14.  Atte Åkersten 6 8.516 40.630
15.  Eva-Lisa 8 41.985 42.209
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KAK Väster bjöd in SVKG till ett ge-
mensamt studiebesök hos Polestar 
Racing i Högsbo. Det blev en trevlig 
kväll för det 40-tal personer som 
kom. Alla fick en grundlig visning av 
Polestars verksamhet och dessutom 
njuta av glögg, lussekatter och annat 
tilltugg. Dessutom se de nyaste C30-
och C70-bilarna utställda och delta i 
ett mycket givande mingel  med lika-
sinnade.

Polestar vann STCC 2009 både 
förartiteln och som team. Redan 
prissamlingen (man tog alla pole 
2009!) med den 22 kg tunga STCC-
pokalen i kontorets mitt imponerade. 
Olle Odsell från Volvo supporterade 

VD:n på Polestar Christian Dahl.  Chris-
tian gav en presentation av Polestar och 
därefter delades vi upp i ett antal grupper 
som fick en detaljerad genomgång av verk-
samheten, med besök på karossverkstad, 
motorverk-stad och testlabb samt övriga 
faciliteter. Likaså insyn i hur teamet arbe-
tar. Polestar är det enda kompletta teamet 
i Sverige som utvecklar hela bilen, givetvis i 
tät samverkan med Volvo.

Olle Odsell hade dessutom tagit dit senaste 
C30 och C70, likaså hade Polestar sin pro-
motionbil C30 Racingbil utställd. 

Som i alla moderna racingteam är miljön 
kliniskt ren. Motorbyggnation sker i något 

som mest ser ut som en operationssal. Något 
för oss SVKG-entusiaster att efterlikna i vår 
egen hobbyverksamhet!

reportage

Besök Polestar Racing 2009-12-09
Text och Foto: Jan E Rydquist
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in memoriam

Jag fick just reda på att Sven-Erik Hjalmars-
son, mer känd som ”Hjalmar”, är död. Detta 
besked kom som en blixt från klar himmel 
för mig som kände Hjalmar mycket väl sedan 
minst 10 år tillbaka.

Hjalmar var navet i Citroën-klubben och 
då inte minst inom 2CV-kretsar. Han var 
bland annat mycket aktiv inom Citroën-
klubben vid utställningarna på Tjolöholm 
och det var här som jag kom i kontakt med 
Hjalmar, som var en alltid lika glad och 
hjälpsam person. 

Så varje gång jag suttit och väntat på att 
kunna åka ut med Saaben de gånger som jag 
har ställt ut den på Tjolöholm så har man 
åkt bort till just Hjalmar och Citroën-gub-
barna för att fördriva väntetid med någon 
rolig historia.

När jag 2006 var med och tittade på Svens-
ka Rallyt hade jag med mig Saab 96-an och 
en morgon när vi startade var det verkligt 
kallt, neråt minus 25 grader. 

Jag hade vid det tillfället tyvärr alltför lite 
glykol i bilen så delar av kylsystemet blev 
aldrig riktigt varmt. Jag ”förbrukade” därför 
två kartläsare under de fem milen vi körde 
på grund av att vi bara fick upp en ytterst 

sval kupétemperatur, den låg runt minus 20 
grader.

Vid ett av de alla stopp vi gjorde för att se 
över kylsystemet så bytte då bara Hjalmar 
helt sonika plats med personen som just då 
var kartläsare i min bil och så drog vi iväg. 

När vi sedan till slut kom fram till vår par-
kering så tog den alltid lika kreative Hjalmar 
helt sonika fram en filt och lite papper och 
kartong för att med detta  använda motorns 
egen temperatur till att värma upp resten av 
kylsystemet. Saken var fixad! 

Sådan här var just Hjalmar som person, all-
tid godhjärtad och kreativ kunde han fixa 
till saker och problem med små medel.  

Väldigt många bilentusiaster kände Hjal-
mar väl, inte minst Jan Sernheden. När han 
och Stellan Östling vid en tävling missade 
en sten i rallyspåret blev tyvärr resultatet att 
de for ut i skogen och därmed skadade bilen 
så svårt att bilen fick lämnas kvar på släpet 
under en tid.

När Hjalmar fick reda på detta var han bara 
tvungen att se hur bilen såg ut och åkte till 
Borås där bilen stod på släpet. Nu var detta 
Stellans stora bilsläp som är täckt och det 

hade just då också regnat en hel. När Hjal-
mar lyfte på presenningen för att ta sig en 
titt så fick han ett smärre vattenfall över sig. 

Enligt vad jag hörde av Stellans dåvarande 
garage-grannar så såg Hjalmar efter den tit-
ten ut som en dränkt katt när de fick hjälpa 
honom med att åter bli torr och varm igen.

Detta är bara ett par av alla skrönor och 
historier och alla konstiga upptåg Hjalmar 
hittade på under sina 61 år som han var med 
oss på denna jord. Men med hans stora en-
gagemang och bilintresse så kan vi hoppas 
att han numera får sitta på en annan mer 
upphöjd plats och fortsätta vaka över oss. 

Sven-Erik Hjalmarsson var en riktig livsnju-
tare, detta tillsammans med alla fina min-
nen jag har tar jag med mig och försöker gå 
vidare i livet.

Det är svårt att vara förberedd på allt som 
man måste gå igen under livets gång, det 
enda som ändå är viktigt är att man njuter 
av det livet har att erbjuda just här och nu 
för i morgon kan det tyvärr vara försent. Se-
dan skall man också göra alla det där saker-
na som man har tänkt och inte skjuta upp 
dem till någon annan gång.

Kalle Pilkrantz

Minnesord om en stor bilprofil som alltför tidigt lämnat oss.
Text: Kalle Pilkrantz Foto: Citroënklubben
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racing

Simmesjön är naturskönt belägen några kilo-
meter öster om Svenljunga. Det är flera kilo-
meter till allmän väg och det bor en gammal 
rallycrossåkare som heter Sören nära sjön. 

Sönerna är kring artonårsstrecket och behö-
ver en isuppfostran tycker pappa. Det fixa-
des fram gamla sjufyrtios och rallydäck. I 
början av februari var isen 30 cm tjock och 
den borde bära 5 ton enligt gamla tumreg-
ler. Vi samarbetade med Sören men den 
egna traktorn som var fyrhjulsdriven var 
riskabelt tung. Det blev lån av en tvåton-
nare som befann sig 20 km från platsen. 
En söndagsmorgon kördes den på snötäckta 
skogsvägar i 16 minusgrader och strålande 

sol till brottsplatsen. En slinga på två 
kilometer plogades och Alpinen för-
sågs med 4x15 tum fälg och Dunlop 
145x15 rallydubbade däck från 70-talet. 
Spårvidden blev den rätta men hjulhusen 
fylldes inte helt. Hårda och smala men okör-

bara på asfalt. En genväg genom skogen på 
delvis oplogad väg löste problemet. Vilket 
grepp, det kändes som att köra på sommar-
väg! Under 6 dagar i februari förbrukades 
två bensintankar. Underbara sladdar med 
uppställ, långa kurvor och acceleration ut på 
rakan. Alpinen har vikten bak och det rätta 
fästet. Nu kändes det varför en trippelseger 
Monte Carlo rallyt 1971 var svår att stoppa. 
Waldegård var fyra med Porsche. Min egen 
Alpin A110 1600S är just den modell som 
Ove ”Påven” Andersson körde till seger. So-
len stod lågt redan tidig eftermiddag. Det 
var fantastiska dagar och en härlig vinter-
sport med sportvagn. Veckorna efter snöade 
det och vi kunde inte längre ploga upp den 
frusna snön. Minnena från de härliga vin-
terdagarna lever länge! Kalle Pilkrantz tog 
bilderna och fick köra en tur på isen. Dot-
tern Denise ställde barnvagnen på isen och 
tog också en sväng. Vi längtar alla till nästa 
vinter! 
 

Hälsningar från Stellan

Sportvagn på hal is!
Text.: Stellan Östlingh   Foto: Kalle Pilkrantz
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I god tid innan vårrallyt fick jag frågan av Lud-
de. - Vad gör du 1 Maj? ….. Vet inte! blev mitt 
svar. Va bra för vi ska ut och åka Caterham, 19 
mil så ta på dig varmt! Och du… dom serverar 
korv. Tror du man får äta hur många man vill? 
Kan man tacka nej till ett sådant erbjudande. 

Knappast! så jag tankade och fyllde koffer-
ten med extra dunkar. 33 Ltr. tank och 19 
mil det borde gå, men har man en biltokig 
13 åring bredvid som alltid tycker det går 
för långsamt var det lika bra att fylla ex-
tradunkarna.

08:50 denna friska vårdag  började vi alltså 
säsongen och redan efter 10 min frågade jag 
Ludde. –Vad håller vi på med? Det är kallt 
och blött så kan vi inte skita i detta. Ludde 
tittade på mig som om jag inte var klok. ???? 
Aldrig i livet.. tänk på korvarna. Så vi stan-
nade vid första bästa mack där jag fick en 
varm kopp kaffe som jag direkt efter start 
spillde ut på min nytvättade  vita jacka. Vil-
ket Peter Alfredsson så fint påpekade senare 
vid start och under bankalaset , då fläcken 
inte försvunnit.

Väl framme vid starten på grusplanen ned-
anför Jonsereds herrgård bland säkert 50 
andra tokar kändes allt bättre. Ludde tyckte 
den fräckaste bilen var Oves Corvette med 
motiveringen, den låter som en riktig bil. 
Klockan tickade på och vädret blev något 
bättre och andra runt om började cabba ned 
och så gick starten. Vi stod ganska långt ned 
i kön vilket gav mig tid att förklara för min 
unge co-driver hur han skulle läsa noterna. 
Det var trots allt första gången för honom. 
Dock inte sista, eller… Nää det var kul men 
du kunde kört lite bättre! Tack Ludde, hur 

då? –Ja först så kunde du 
kört ikapp och om Corvet-
terna redan från början och 
sen kunde du svarat bättre 
på frågorna,… svarat bätt-
re??? – Ja du svarade  fel på 
nästan alla och därför vann 
jag inget pris. -Men se det 
positivt Ludde, du fick äta 
hur många korvar du ville 
och det var väl inte helt fel, 
dessutom så bjöd jag dig på 
kaffe och världens största 
kanelbulle vid Norsesunds 
station. – okej då! 1-1
När du nu tar upp missta-
gen, var det något mer jag 
gjorde fel! – Ja.. du körde fel både här och 
där. Men du.. jag körde efter dina instruk-
tioner, du var MIN kartläsare.  Återigen fick 
jag blicken och så kom svaret som ett brev 
på posten. – Försök inte skylla ifrån dig, ef-
tersom du är äldre än jag och dessutom är 
det första gången jag gör detta så e det ändå 
ditt fel! 1-2, och när jag blir stor så kommer 
jag att både köra och läsa kartan bättre än 
du. 1-3.

Till slut så kom vi dock i mål och strax 
innan knackade Ludde mig på axeln och 
pekade på tankmätaren, mycket riktigt den 
stod på rött så det blev att fylla i 10 ltr. när 
vi var i mål. Där väntade belöningen i form 
av VARMA korvar och läsk.  –Det var väl 
gott? .. –Korvarna var jättegoda, speciellt 
den ena den utan ost, inte så att den andra 
var sämre, dom var jättegoda båda två, men 
den andra var godast! – Jag håller med dig 
Ludde, men hur många åt vi? –Minst tre 
stycken var, så vi gick +! Skön matematik, 

några korvar och sen finns inga problem.  –
Problem sa Ludde. Jag  gissade att snöret var 
7m och du gissade på 3 något, så jag vann. 
-Men du..det var utslagsfrågan och den be-
hövdes inte.. – Spelar roll! Jag ÄR bättre än 
du på sånt där.1-4

Så var det dags att åka hemåt och eftersom 
det då inte var varmare i luften så tog vi på 
oss var sin hjälm. Det var riktigt skönt inte 
bara på grund av avsaknaden av blåst i ögo-
nen utan mest för öronen. –Anders? ..-Ja!   
När vi kom hem till mig var tanken tom 
igen, Hur många korvar måste jag äta nästa 
år för att vi ska gå + ?... –Innebär det att du 
vill göra detta nästa år Ludde? … Självklart 
och inte bara det. Jag ska äta korv redan på 
Höstrallyt.

Med andra ord. Vi får tacka för en fantas-
tiskt rolig dag och ladda med mycket korv 
till hösten, för vi ska gå  +. Tack för oss och 
på återseende. Anders och Ludde.

reportage

SVKG:s Vårrally 2010
Text: Anders Jansa &  Ludvig “the Stig” Axelsson     Foto: Micael Lidmalm
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De två kombattanterna har fightats tätt, tätt 
i flera ”ronder”, är nu inne på den femte och 
de har intensivt uppvaktat varandra sedan 
start med täta finter och luriga manövrar som 
hittills smidigt avvärjts. Nu gör en av dem 
dock en helt oväntad framstöt och det blir en 
snabb kontakt, en rejäl sammanstötning med 
en lika snabb distansering. Bägge hamnar till 
slut stående på var sin sida mot ”repen” och 
i överraskning, chock och ilska rusar en av de 
inblandade tillbaka in i en furiös attack som i 
god gammaldags boxningsstil avrundas med 
rejäla svingar och slag mot kropp och huvud 
på motståndaren. Riktigt snygg boxning även 
om hjälmar och handskar är av lite ovanligt 
slag för ändamålet. Till slut besinnar sig den 
attackerande, inser var han är, vilken sport 
det handlar om och rusar tillbaka till sin sida.

Platsen för händelsen är övre delen av back-
en upp mot Casinot i Monaco. Det handlar 
om klassisk racing i Monaco Historic GP 
2010 och kombattanterna är två förare i F3 
kategori 1971-1974. Den korta men inten-
siva uppgörelsen och boxningsmatchen som 
utbröt i full direktsänd lokal TV bekräftar 
att det precis som i ”originaltävlingarna på 
70-talet absolut är fullt race och inte någon 
mesig uppvisning. Det syns ännu mer på 
den långa raden av F3-bilar som kraschats 
och den spontana nävfighten säger en hel del 
om hur mycket adrenalin också de nutida 
gentlemannaförarna arbetar upp i race på 
denna intensiva bana som inte tillåter eller 
förlåter några som helst misstag. 

GP Historique i Monaco utvecklas för varje 
gång det arrangerats. Det drar mer och mer 
åskådare och deltagare för varje gång. Efter-

som det körs bara vartannat år hinner det 
också byggas upp ett större intresse. Och nu 
2010 är det verkligen fullt tryck. 

Evenemanget drar folk från världens alla 
hörn. Mycket engelsmän, amerikaner, tys-
kar, fransmän givetvis. Stora auktionsfirmor 
som Coys ordnar lyxbilsförsäljning. Som 
vanligt ute på gatorna kan man se lyx-och 
sportbilar med långväga entusiaster dra för-
bi. Ovanliga bilar dyker upp, såg några fina 
Alfa Romeo 8C parkerade upp på ”örnäs-
tet”, ett lyxhotell ovanför Monaco.

Lördag morgon lämnade jag hustrun i sol-
skenet vid den uppvärmda poolen. Tog bil 
in sen till Monaco och parkeringen i klip-
pan under furstens palats. Berget är totalt 
urgröpt med vägar, stora parkeringshus och 
ett köpcentrum med lyxaffärer. Bekvämt 
med en hiss sedan direkt upp i berget. En 

”Boxning i Klassisk stil”, Monaco 1-2 maj 2010
Text och foto: Jan E Rydquist

Hårda fighter som alltid i Monaco F3

Lyxbåtar av alla slag i hamnen

Moderna Alfor nu igen med bakhjulsdrift!

Mina favoriter: Klassiska F1-bilar från 70-talet. 
Här Poker Wallenberg i  Reine Wisells March, 

före en ovanlig Tecno med boxer 12 
i Tabac-kurvan

reportage
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kort promenad sedan förbi Automobil Club 
de Monaco och man är framme vid den sto-
ra K-sektionens läktare. På K1 och K2 får ut 
det bästa på banan. 

Söndagen prövade jag alternativet åka buss 
för den  facila enhetstaxan 1 Euro. Bara be-
tala till chauffören på bussen. 1 Euro gäller 
även tågen i Cot-d’Azur-området. Tips till 
Västtrafik…

Man ser att läktare och arrangemang för 
”riktiga” F1 har ökats ut ytterligare hur det 
nu är möjligt. Moegaskerna är kreativa. Nya 
läktarsektioner är utplacerade ute i hamnen 
på bryggor. Något för Göteborg City Race 
kanske?

Ihop med krav på dagens stora depåhus för 
teamen så är sikten är numera lite mer be-
gränsad mot Rascasse och i depåriktningen. 
Men fin storbildsservice kompenserar. Den 

ger fin information om allt som händer på 
banan. Som F1-bana är ju Monaco unik, 
det är ett fullständigt sanslöst ställe för att 
uppleva racing för fantaster. GP Historique 
ger dem dessutom ett suveränt tillfälle att 
träna upp organisationen. Tävlingen ligger 
ju bara två veckor före det vanliga F1-racet 
därnere. Det gör att man kan genomföra ar-
rangemangen på verkligt proffsigt sätt.
 Programmet var välfyllt även 2010. 
Hela åtta heat med blandade GP och Fomel-
bilar samt därtill en sportvagnsklass. Täta 

heat utan uppehåll hela dagen, både på trä-
ning lördag och race söndag. 
 Pausunderhållning stod återigen Audi 
för, i år inte bara en utan två Auto Union 
”silverfiskar”. Jacky Ickx rattade en Auto 
Union typ D V12, medan Kris Nissen körde 
Typ C V16.. Långa och smala med föraren 
längst fram och de långa motorerna bak.  
Ljudet var helt fantastiskt men de fick inte 
gasa ut riktigt i år då en öppen Audi R8 med 
ett filmteam såg till att de hela tiden höll sig 
inom rätt avstånd. Men oavsett det gav det 
starka intryck. 

Bilarna ser så otroligt moderna och lätta och 
kompakta ut. Dess racers måste ha tett sig 
som ett rymdskepp då i slutet av 30-talet 
jämfört med alla andra klassiska racerbilar.
Historik racing i sig är ju en mix av mycket 
olika ambitioner. Dels finns samlarna som 
är många och mest vill ta sig runt. Man 
är helt nöjda med att kunna visa upp sina 
dyrgripar i klassisk miljö. Sedan finns det 

många habila förare som kör skapligt fort. 
Till sist ett fåtal antal äkta racers som lad-
dar fullt med dessa dyrgripar. Att man då 
vill lite mer än man kan visade sig i rätt 
många bärgningar. Som alltid tog motorras 

och lättare syningar i räcken och murar sin 
tribut. Läckage från äldre lite inkontinenta 
bilar bidrog nog till en del snurrningar. Det 
sanerades friskt.

70-talet var ju vara ”min egen” F1-period 
som jag följde live. De bilarna hade också 

massor av karaktär och mycket olika utse-
ende. Med sina breda slicks såg de dessutom 
helt ”rätt” ut som riktiga racerbilar. I Mo-
naco fanns det i år samlat ett makalöst fält 
av bilar att njuta av. Det mesta som körts 
fram till 1978 var ute på banan. F1 hade 
två 70-tasl heat, dels fram till -75, sedan 
to m -78. 2010 hyllades dessutom F3 extra 
mycket med mycket stora startfält. 1000 cc 
och 1600 cc kategorierna var väl företrädda 
liksom modernare 2000 cc bilar.

Gamla F1 på sent 50-tal med motorn fram 
dominerades av en suveränt körd Lotus 16 

Tätt i F1 med 2,5L-motorer. 
Lotus 16 klar vinnare. 

Platt motor, Ferrari boxer 3L sent 60-tal

Auto Union V12 med Jacky Ickx i åter i Monaco

Kris Nissen fick köra en Auto Union typ C mas-
sivt ljud med hela 28 kompressormatade cylin-

drar i tät formation!

En 1000 cc F3 ”skrika” i otroligt fint skick

En Mallock F3 i ”seven”-form, tyvärr blev det 
mycket lite körning för denna ovanliga bil.

Lotus 16, firmans första riktiga F1-bil.

Ronnie Petersons första F1-bil, en March 701

reportage
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F1 som var deras första riktiga F1-bil med 
frontmotor, var mycket vacker att se ute på 
banan. I dessa tidiga bilar kan man se Colin 
Chapmans grundtankar med mycket lätta 
och minimala konstruktioner.

Utöver träning och race är det som vanligt 
fritt fram i depån på kvällstid från fredag 

kväll, så man kan verkligen frossa och fo-
tografera. Faktum var att man nu på GP 
Historique kunde syna F1-bilarna på exakt 
samma plats och sätt som man kunde på 
Monaco GP på 70-talet. Då var F1- gänget 
ett folkligare och mindre bortskämt släkte. 
Med enkel depå utefter hamnen och i näs-
tan öppna tältläger för FJ. Bilarna rullas eller 
körs precis på samma sätt  åtskilliga hundra 
meter ut till starten på samma sätt av ofta 
mycket trötta och smutsiga mekaniker. 

Kunniga speakers på franska, italienska, 
engelska och tyska ger som alltid fullödig 
information. Fantastiska ”paus-bilar” piggar 
upp mellan heaten, i år var det en karavan 
Schweizare från ett rally som verkligen bjöd 
på mixad bilpark avslutad av en Austin Fro-
geye! Föraren var minst sagt lycklig!

Vad kan man uppleva mer då? Jo att röra 
sig runt i Monaco och Monte Carlo ger det 
vanliga tvärsnittet av Rivierans mix av lyx-
butiker, rikedom och trängsel, med ännu 
mer tvåhjulingar, med ännu fler och läck-
rare sportvagnar, i ännu fler påkostade lyx-
bilsskyltfönster. 

Rivieran på våren är alltid en mycket trevlig
plats att turista på. Vi hann med en fin 
avstickare till Ventimiglia, den lilla gräns-
staden i Italien som ligger mycket nära Mo-
naco och som verkar klart trevlig att bo i. 

Intrycken kan bara tas in på plats, men fo-
tona hoppas jag kan förmedla lite av den täta 
stämningen. I maj 2012 är det dags igen, 
åk dit, det kommer ingen som gör det att 
ångra!

Liksom hans 711 med ”tea tray” framvinge

Ronnies gamla Tecno F3 fanns också där

Poker Wallenberg körde Reine Wisells March

Racet slutade dock på flaket för honom…

Det kördes hårt i alla klasser

En Lotus 16 får hjälp på banan

Snurrningar var legio…här Alan Jones Williams

En Penske (March) en gång körd av John Watson 
före racet…

...och efter

Fina bilar som vanligt på hotellet

Sportbilar överallt, dessa i Monaco

Ovanliga bilar i Monaco, Jaguar C-type

Lunchen serverad i en lybåt 10 m från banan

reportage
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Klassisk racing i fantastisk miljö, Monaco i ett nötska. ”nik Laudas” Ferrari in mot chikanenl

Extrem miljö i Monaco, här en höjdare: killen i båtmasten skaffade sig en egen suverän läktarplats

reportage
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Styvnackade herrar som kör 40-tals GP-bilar, de har FIA-dispens på störtbåge

Men en del fegar ur och låter förståndet ta över i alla fall…

reportage
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Drar igång motorn, det lite råa hesa ljudet 
bakifrån känns igen, det är äkta hästkrafter 
från Zuffenhausen, Stuttgart det handlar om. I 
med ettan, en blick över axeln och så upp med 
den lite nervösa kopplingen. 

Det känns närmast som att bli ivägslängd av 
en katapult, i med tvåan, drar motorn upp i 
fullt varv och den första kurvan i den sling-
riga backen närmar sig extremt snabbt. En 
kort dipp på bromsen, rejäla bromsar märks 
minsann, styrkänslan är fin med en turn 
in som är precis och så på igen med gasen 
genom böjen. Responsen är enorm, bilen 
känns som en morrande tiger och bakvag-
nen driftar ut lite lätt men bilen är mycket 
styrbar och känns mycket lättbalanserad 
som en lätt se7en nästan, det krävs bara lite 
motkorrigering och så fullt ut på nästa korta 
raka. Bilen som först kändes lite stor och 
bred krymper ihop runt föraren och till det 
bidrar framåtsikten som är mycket bra över 
den sluttande huven. 

Hinner som mest kort kasta i trean, det går 
långt över tillåten fart men efter några yt-
terligare hårnålar är backen med den fria 
vägen tyvärr slut och det är dags att vända 
neråt igen. 

Ytterligare ett par vändor uppför testbacken 
ger bara lust efter mer, men för att inte det 
rejäla motorljudet ska störa de känsliga i de 
lyxvillorna man ser utmed vägen så känns 
det bäst att vända tillbaka till en lugnare väg 
neråt utefter kusten söderut.

Platsen för upplevelsen är en lätt bergig ser-
pentinväg mitt på den fashionabla halvön 
Palos Verdes i södra Los Angeles. Vi är ute 
i härligt sommarväder trots att det bara är i 
början av mars. Bilen jag testkört är en sil-
vergrå Porsche Turbo med trimmad motor, 
med halvbur och med ett rent racechassi. 
Denna bil är dessutom konverterad till att 
ha enbart bakhjulsdrift. Med ett aggressivt 
racingavgassystem och lättad och sänkt en-
ligt ägaren, min yngste son Carls önskemål, 
för att fungera så bra som möjligt i Redline 
Time Attack-serien han deltar i 2010.

Så hands on började min vistelse ”over the-
re”, med en verkligt direkt upplevelse av en 
region och delstat som tveklöst kan beskri-
vas som sportvagnarnas Mecka. 
Just i sydvästra Kalifornien finns det en per-
fekt kombination av klimat, bilintresse och 

inte minst de allmänna ekonomiska förut-
sättningarna för brett sportvagnsägande och 
brukande året runt, dessutom gärna dagli-
gen. Med en måttlig nederbörd och när-
heten till Stilla Havet har man ett relativt 
tempererat klimat där också cabrioleter är 
njutbara. Givetvis ger dock den ofta starka 
solen en annan typ av åldrande. Man ser of-
tare bilar som är sönderbrända i lacken än 
sådana som är rostiga. 

Första dagarna så snurrar jag på halsen vilt 
för att suga in alla sportbilar av mer exklu-
sivare slag som rullar runt i trafiken, men 
efterhand blir jag mer immun och fångar 
bara upp de mer extrema bilarna. 

Porsche har sålt väldigt många bilar där bor-
ta och är vanligare på gatorna än Miata. Ny-
are Boxter ser man i vartannat gathörn och 
nyare Corvette är en vanlig syn dessutom. 
Mer vanliga är dock Mercedes SL och SLK 
liksom BMW Z4 som är dagliga transport-
medel, medan lustigt nog Miatorna tycks ha 
passerat sitt maximum och bara enstaka NC 
dyker upp då och då. 

Upplevelser från sportvagnarnas Mecka, sydvästra 
Kalifornien, under några veckor i mars 2010.
Text: Jan E Rydquist Foto: Jan E och Carl Rydquist

Carl med sin Red Line Attack Turbo.

Paus med fin utsikt över Stilla Havet

En MGA som njuter av skuggan

En verklig sportbil, dvs. hälften är motorhuv….

reportage
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Även äldre europeiska sportbilar tycks över-
leva bra i klimatet, och brukas dagligen i 
trafiken. En gammal väl patinerad MGA 
såg jag flera gånger, matt i solen men i fint 
skick. Porsche 356 är en praktisk bil som 
gärna körs öppen som cabriolet. Dessa bi-
lar har ju mer raritetstämpel här på vår sida 
av Atlanten. Jag såg också många äldre Tri-
umph TR6 som även de åldras väl i solen.

Lite längre in från kusten, ett par timmars 
väg uppe i de lugna golf- och semesteror-
terna Palm Springs, Palm Desert och Indian 
Wells glider istället många exklusiva öppna 
Aston Martin och Jaguar-sportbilar runt på 
de raka boulevarderna. Ägarna är här uppe 
i den torra öknen något mognare, liksom 
deras kvinnliga passagerare. En stor del av 
dessa tillverkares årsproduktion tycks up-
penbarligen gå dit. 

En majestätisk vit Roll Royce med hardtop 
och bakhängda två-meters ”flickfångardör-
rar” ser jag glida fram i Palm Springs-tra-
fiken, på Bob Hope Drive. Otvetydigt är 
det en tvådörrars ”sportig” bil men med sina 
enorma hjul och en vikt på närmre tre ton 
är det knappast en sportbil enligt SVKG:s 
definition.

Några dagar senare och längre ner mot San 
Diego dyker det upp Lamborghini och Fer-
rari i trafiken. Orsaken är enkel, den största 
distributören för exklusiva Europeiska 
sportbilar finns i La Jolla strax norr om San 
Diego.

Eftersom Carl tyckte jag under vistelsen 
skulle få egna intryck av ytterligare exklu-
siva Stuttgart-hästkrafter så mullrade han 
en helg senare in med en AMG 6,3L SLS, 
en mäktig måsvingebil från Mercedes som 
också i USA-utförande inte lämnar någon 
oberörd. Med en ganska ”normal” Mer-
cedesinteriör så kändes den närmast lite 
lätt schizofren, med ett extremt yttre utse-
ende och ett motorljud likt en högtrimmad 
Nascar-racer och med en massiv kraft i driv-
ningen som går genom den snabba manuella 
sekventiella dubbel-kopplings-automatlå-
dan. 550 hk trycker på bra!

Sikt och utrymme var faktiskt riktigt bra. 
Insteg och ursteg via måsvingedörrar dock 
så där, lite bökigt men stabilt och helt tyst, 
så äkta Mercedeskvalitet också här minsann. 
Till och med ett anständigt stort bagageut-
rymme fanns inom den korta bakvagnen. 

Då motorhuven öppnas så ser man en rejäl 
V8 nära nog gömma sig, placerad i mitten 
på bilen med mycket utrymme och luft 
framför. Viktbalansen är därför fin och bi-
len är faktiskt synnerligen kompetent. Med 
ställbara olika chassiesättningar så ger den 
fin hyfsad komfort på de annars lite skum-

piga stadsmotorvägar som genomkorsar Los 
Angeles. 
Och prestanda är enorma, helt i Porsche-
klass och hanterbarheten är trots storleken 

god. Så det är inte för inte som man ser den-
na typ av bil som förridare på F1-fältet i år.

Redan som standard är bilen hysteriskt 
snabb, den känns som en korsning mellan 
”en Tysk Viper och en V8-effektstinn Mor-
gan Plus 8”.

Bilar på väg
Kalifornien är en unik delstat i USA, med sin 
egen bilkultur, en annorlunda vagnpark och 
egen stil på det mesta när det gäller bilar.
Genomgående är bilarna mindre och med 
stort inslag av japanska, koreanska och eu-
ropeiska bilar. Många subkulturer syns, 
runt Redondo Beach stränder sågs surfing-
folket som stannat kvar i VW Cal Looken 

stuket, både på Bubblor och bussar. 

Längre in syns The Fast and Furious som 
med sina hårt turboladdade japanska sänkta 
bilar försöker leva dataspelen i verkliga livet. 
Ännu längre in de som odlar Roller Skate- 
looken med bredfälgar långt utanför karos-
sen. På en bilträff så slutade jag räkna alla 
Hot Rods som dök upp.

Men europeisk sportvagnskultur är stark 
och jag har aldrig varit någonstans där så 
många sportvagnar syns dagligen, parke-
rade och i trafiken. Porsche oavsett typ kör 
man till och från jobbet. Tempot är mycket 
lågt i den vanliga trafiken (förutom på 
stadsmotorvägarna) så det är mer image och 
status som markeras, att använda prestanda 
är svårt om man inte letar sig långt ut till 
mer naturliga vägar. Attityden till fotgäng-
are, stopptecken osv. är mycket fördragsam, 
man är inte aggressiv i trafiken. Polisen gör 
sitt och slår till snabbt då någon bär sig illa 
åt. Så prestanda mäts mer i prestige och 
märke.

Alla är härdade av intryck av alla slag och 
ingen höjer egentligen på ögonbrynen för 
något. Möjligen var några småkillar lite im-
ponerade av AMG SLS då de såg den, med 
tummen upp. Men det ska nog till en Lam-
borghini mittmotorbil för att få någon att 
titta till. 

Själv fick jag se en klassisk 60-tals-Ferrari 
250 SWB Berlinetta mitt i den livliga tra-
fiken, med stora tävlingsnummer och engel-
ska nummerskyltar, den tog sig fram mellan 
rödljusen i rusningstrafiken med tuggande 
sinter-koppling i vårkvällen. Ingen brydde 
sig om denna samlarbil. Priser upp mot 4 
milj. dollar lär ha har setts för de mest att-
raktiva exemplaren.
Bilar på museum

Nere i San Diego finns ett litet men välför-
sett bilmuseum i Balboa Park. Bredvid lig-
ger det långt mycket större Flygmuseet men 
mer om det kanske en annan gång. En god-
bit var dock en supermotoriserad liten sak, 
en Bee Wee för Pylonracing typ ”F1”, dvs. 
rundbaneflygning. Med i stort sett bara fö-
rare och motor var det ett extremt plan för 

Måsvingemagin fortsätter

Hungrig front i AMG 6,3L SLS

Kort överhäng bak

Låg frigång

Motorn fram hittar man ”längst bak”

30 mille Ferrari ute i trafiken!

reportage
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sin tid, har aldrig sett något så litet med så 
stor motor.
På bilmuseet har man inget tema men istäl-

let flera udda och intressanta objekt. I en 
liten ö i mitten hade man samlat minibilar, 
bland dem en udda Berkeley  B90 1959 med 
MC-motor och framhjulsdrift. Spartansk 
var nog bara förordet. 

GM:s försök med en VW-liknande bil fanns 
med, en Corvair Coupe med boxersexa som 
Porsche stack ut. 

Exotiskt var dock att se två udda mittmotor-
bilar, en Bizzarini 359  från 1960 med längs-
ställd Lamborghini Iota-motor bak i Can 
Am-karossering, bredvid den en AMX III- 
prototyp från 1970 med klara Pantera-drag. 
Intressanta maskiner som gav retro-vibbar.

Men huvudnumret i museet var en fint be-
varad Tucker, med en originalmotor därtill. 
Dvs. det var den egenutvecklade motor som 
aldrig hann byggas, de seriebilar som levere-
rades före konkursen hade ju en Continental 
6-cyl.  boxermotor med flygplansrötter. 

Tuckers egen motor hade unika a lösningar 

som oljetryckstyrda ventiler, dvs. var kam-
axellös. något som först på senare år reali-
serats delvis av Fiat/Alfa Romeo i den Mul-
tijet-motor som kom 2009. I USA var man 
framtidsinriktad efter WW2 och många 
konceptbilar byggdes med svansmotor. 

Man såg det som en finess med avseende på 

ljud, packning och komfort. I Tucker kunde 
man sitta tre i framsätet utan kardantunnel 
och föraren kunde maka sig in så en passa-
gerare troligen kunde gå in på bägge sidorna 
till och med.
 

Som avrundning gäller att museet I San 
Diego har även en fin liten shop med mycket 
böcker och är klart värt ett besök.

Bilar i affärer 
Nere i exklusiva La Jolla strax norr om San 
Diego hittar man en bilaffär som går utan-
för det mesta. Redan skylten anger tonen: 
Symbolic Motors! Man är exklusiv återför-
säljare för Rolls Royce, Lamborghini, Bent-
ley, Bugatti mm samt säljer klassiska sport-
bilar och racerbilar. 

En Miura fick en sista slutputs då jag var 
där. Samtidigt lastade man av en leverans 
nya Bugatti på gatan. För den Lamborghi-
ni-intresserade är affären en guldgruva. Alla 
typer och modeller fanns representerade.

Symbolic Motor Car Company har en 

Bee-Wee F1 pylon nästan bara motor

Berkeley B90 -59 med MC-motor

Boxer-sexa  bak i Corvair Coupe

Bizzarini med V12 Miura-motor

Ovanlig AMC AMX III prototyp

Tucker med välkänt face

Tuckers egen tilltänkta boxer-sexa

Hydrauliska ventiler i konceptet

Motorn bak var modernt efter kriget

Säker och rymlig förarmiljö

Här behövs ingen text…

reportage
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mycket fin hemsida värd att studera. Pris-
listan är dock inte billig, men antyder också 
vilket klientel man säljer till. 

http://www.symbolicmotors.com/

Bilar på entusiastträffar
Precis som man i Göteborg har träffar på 
Götapalatsen eller Maritiman, så möts alla 
olika grupper av bilintresserade runtom i LA 
regelbundet, för att träffas, beundra objek-
ten, prata bilar, köra en sväng eller bara ha 
en trevlig anledning köra bil.

Nere i hamnen Redondo Beach träffas man 
regelbundet en gång i månaden på fredags-
kvällar. Mullret från trimmade V8-or var 
omisskänneligt och anslog tonen.

Några sportvagnar fanns dock med som Vi-
per, Mustang GT, Cobra, modernare Shel-
by GT, samt enstaka E-type och engelska 
sportbilar.

Men mest gällde det rejäla Hot Rods i alla 
former, stock racers och bilar som man för-

knippar med Wheels Magazine. Allt i ett 
perfekt utställningsskick (utom en Rat Ra-
cer som smög in i gänget).

Att moderna tider kommer in syntes i en 
klassisk Hot Rod med Lexus-motor under 
huven.

Gulligast var den 50-tals T-Hot som rullade 
ut med en välklädd liten passagerare bredvid 
den åldrade föraren. Det var en liten vovve i 
perfekt kostym för kvällen.
Stock racers var rejäla 50-taslbilar med 
enormt starka V8-or under huven. Oskyl-
diga att se på men ruskigt snabba. 

Sist men inte minst fanns det off-road ra-
cers. Inte precis små, min hustru Monika 
försvann nästan då hon stod bredvid ett av 
dessa trimmade Monster!
Men en udda bil puttrade in, italiensk på ut-

En fin Miura klar för leverans

Exklusivt släp

Fina Lamborghini

Idel dyrgripar

En klassisk Hot Rod Roadster…

….men med helt japansk motor!

Ovanlig Shelby GT

-

Ford Thunderbird original

Överladdad Cobra

”Farfar” med liten passagerare…

Perfekt klädd för cruising!

Klassisk look

Stock racer 50-tal

Rejäl maskin under huven

reportage
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sidan men med en tysk maskin där bak. En 
liten ”hot-roddad” Autobianchi med rejält 
uppskrämd VW-motor bak såg till att den 
rätta andan var med också i liten skala.

Övriga bilar:
Som avrundning kan jag inte undvika att 

berätta om de udda bilar som i mängder 
snurrar på golfbanor men även på väg som 
”Neighbourhood Cars”. det är givetvis ex-
klusivare golfbilar jag syftar på. Uppe i Palm 
Desert och Palm Springs-området fanns 

hela 17 golfbanor på litet område och det 
gäller också utanför banan överträffa mot-
spelarna med sitt personliga transportdon.

Eftersom man inte får gå till fots på golf-
banorna så duggar det tätt med golfbilar 
och det finns många handlare. Snygga Fer-
rari- och Viper-karosser förekommer för 
golfbilarna! Exklusivast är Carrol Shelby 
med sina handbyggda golfbilar. En affär 
förde dessa och dessutom med samlarprylar på 
väggarna, allt autentiskt och signerat Carroll 
Shelby.

En av hans golfbilar kostade bara den 
17 000 USD i baspris. Fanns i korrekt Co-
bra-blått med magnesiumfälgar.

Tavlorna på väggarna från världskända 
konstnären Michael Turner kostade ännu 
mera, från 25 000 USD och uppåt. Fina 

Rejäla Off Road Racers

Söt Roddad Autobianchi

Rusningsdags i morgontrafiken på en av Palm Deserts golfbanor…

The Shelby Golf Shop

Äkta vara från Carroll Shelby

reportage
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Amerikanska legenden Dan Gurney

Phil Hill, USA:s  F1-världsmästare

Carl och Jennifer såg till att vi hade några fina veckor borta i Kalifornien

reportage

motiv på Cobra/ Caroll Shelby,  All American Eag-
le/ Dan Gurney, Ferrari / Phil Hill osv. 

Till slut:
Hur gick det med Redline Attack-Porschen jag test-
körde då?  Carl har med sponsorers hjälp fått till en 
riktigt snabb bil, och i första deltävlingen uppe på 
Buttonwille snabba racerbana placerade den sig 2.a i 
klassen RWD Modified, ett mycket bra resultat för 
en bil skodd med gatdäck från sponsorn Hankook. 
Den vann också senare i våras en deltävling i But-
tonwille och ännu en deltävling i maj i Las Vegas. 
Men bilen var uppenbarligen så lockande att den 
stals en mörk natt ur sitt garage i slutet av maj! Sista 
bilder på den är tagna av en övervakningskamera 
i Redondo Beach, med den oidentifierade tjuven 
bakom ratten och på väg mot nya äventyr. Inga spår 
av den sedan dess och försäkringspengarna är föga 
tröst. Ett trist slut på en mycket snabb gatracebil.
 
Med R-däck hade den varit en klar vinnare. Med 
nära 500 hk och 1200 kg så rör den på sig. Det är en 
bil som får smilbanden att dra upp sig och dessutom 
ett bevis för att i USA är det möjligare för en bilen-
tusiast få chansen äga och köra egna bilar jämfört 
med ett skattetyngre Sverige.
 
Att klimat och vägar gör att man kan åka året runt 
är en annan fördel. Med en servicenivå och tillgång 
till specialister och bilintresserade i det enorma LA-
området som har lika många invånare som Sverige 
på en yta mindre än Halland så finns tillgång till 
allt. Om det sedan uppvägar alla de för och nackde-
lar som det Stora landet i Väster innebär är en an-
nan fråga. Att sydvästra Kalifornien är Sportbilar-
nas Mecka är dock ställt utom allt tvivel! Åk dit!!!
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Namn  Ort Sportvagn Årsmodell
Kent Wegelt Surte Porsche 944 Turbo 1986
Kenneth Olsson Borås Alfa Romeo Spider  1998
Magnus Björsne Västra Frölunda  
Carina Smedberg Ytterby Mercedes Benz 500 SL 1992
Peter Johansson Göteborg Porsche Boxster S 2003
Karl-Olof Wahlgren Göteborg Porsche Carrera  1987
Christian Cocozza Hovås  
Martin Victorin Västra Frölunda  
Hannes Lindåse Vara  
Gustav Holmdahl Lerum Alfa Romeo 75 1,8 Turbo 1987
Sölvi Hervig Lysekil  
Andreas Halbig Västra Frölunda  
Lars Rosén Göteborg Corvette C 6 2008
Julius Segerlind Spånga  
Petter Lilled Göteborg Mini 1000 1978
  Porsche Speedster Replika 1969
  Mini Cooper Works 2003
Melvin Falck Partille  
Johan Svensson Göteborg Ford Fiesta ST 2006
  Peugeot 306 GTI 1997
Hans Åke Mossberg Göteborg Volvo P 1800 1966
Peter Jensen Lindome Corvette Z 06 2006
Roger Wennborg Askim Audi TT Quattro 2000
Niklas Bille Hovås BMW Z 4 M 2007
Henrik Stenum Västra Frölunda Misubishi Evo 8 2003
Peter Sundström Kullavik Mini Clubman S 2008
  MG B GT 1972
Jonny Molin Åskloster Pontiac Trans Am WS 6 1997
Christian Lysholm Västra Frölunda Mazda RX 8 2009
Lars Olsson Västra Frölunda Volvo Amazon 1960
Peder Andersson Fristad Mercedes Benz CLK 240 Cab 2004
Lina Adenling Göteborg  
Christian Sorensen Ski, Norge Mazda Miata 1990
  Jaguar E-type V 12 cab 1972
  Mallock Clubman 1978
  BMVee Formel Vee 1970
Jens Nilsson Fjärås Corvette C 5 1999
  Mercedes Benz  500 SL Cab 1991
Olle Englund Landvetter Indigo 3000 1999
Napoleon Rydberg Nödinge Subaru Impreza GT kombi 1999
Jan-Erik Tyche Göteborg BMW 320 Cab 1989
Peter Granstrand Kullavik Porsche Cayman 
Andreas Rundqvist Kungsbacka BMW E 36 
Joakim Zetherström Kungsbacka  
Magnus Gunnarsson Frillesås Volvo 940 
Reine Gahnström Kungälv DeLorean DMC-12 1982
Tore Karlsson Göteborg Chevrolet Corvette 1970
  Triumph Spitfire 1969
Alf Fornell Västra Frölunda Porsche 911 Carrera Targa 1989
Tove Ribicic Borås

Nya medlemmar  fram till och med 3 juni 2010 

Alf Fornells Porsche 911 Carrera Targa-89


