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Efter denna natt, med denna tur-
bulenta valvaka och ändå är inte 
all rösterna räknade(?)
… skall visst bli klart till på ons-
dag, sägs det!

Hade en fin morgon … väcktes 
återigen av den uppgående solen 
över Delsjöterrängen. 
 Denna underbara morgon … 
som kändes ännu bättre efter att ha 
läst Stellans korta mejl med rapport 
från Sprint test på Hols Företags-
center utanför Alingsås den 14 sep-
tember.
 ”Det var 6 bilar av mycket 
varierande typ som testade sprint-
banan: BMC Cooper (den gamla 
äkta), Lotus Europa, Alpine Re-
nault, Mazda MX 5, VW Golf 
VR6 och BMW 330d.
 Det sattes en bana som inte 
blev alltför snäv trots den rätt 
begränsade platsen. Sladdar runt 
hus och koner resulterade i 45 se-
kunders varvtid. Ungefär som en 
formelbil runt Falkenberg. Det 
kändes trots allt lite kort så en kör-
ning i två varv rekommenderas. Vi 
provade både torrt och vått under-
lag. Området går att stänga med 
en bom och plats för uppställning 
av upp till 40 bilar går att ordna. 
Lika många åskådarbilar går att 
parkera utanför bommen. Niklas 
mobila grill värmde deltagarna.”

Testet visar, att det går säkert att 
hitta liknande platser för att få lite 
variation på en eventuell sprintse-
rie 2011. Vi tackar de deltagande 
testförarna och funktionärerna! 
En slutlig utvärdering tillsammans 
med ägaren till området följer … 

Denna sommar 2010 med värme-
rekord på de flesta platser, både 
här hemma och ute i Europa! Vart 
tog den vägen … 
 Hann med att lufta den lilla 
gröna nere i Skåne vid MSCC:s 
KM4, Backtävlingen i Minnes-
berg, tillsammans med Jan-Erling 
i sin Jeguar. Vi lyckades knipa var 

sin andra plats, Jeguaren i Roads-
ports A och Lotusen i Roadsports B. 
 Skulle vara underbart att 
komma igång med Sprint Race 
igen under nästa säsong … saknar  
det. Känner verkligen en längtan 
efter att åter komma igång med 
Sprinten och klubbmästerskapet!

Jobbet i höst får väl bli ett nytt för-
sök att få ordning på ”GT84:an”. 
Var ju nästan klar med renovering 
av Pinto-motorn med Webrar 
och lite trim för att kunna varva 
ut ordentligt. På testturen hem 
från Holsljunga tappade motorn 
plötsligt effekt. Lät som den bara 
gick på tre cylindrar(?). Efteråt 
visade det sig att ett tändstift i et-
tans cylinder var helt av, saknade 
större delen av elektroden? Kam-
men hade också blivit synnerligen 
sliten, så det ska bli spännande, el-
ler i varje fall intressant, att se vad 
som har hänt i motorn?

Måste skicka iväg detta nu till 
Jimmy, som väntar på mina ra-
der för att kunna trycka färdigt i 
veckan.
 Hoppas på fler fina dagar nu i 
höst så att det kan bli mera åkande! 
… Vi fick även en inbjudan till lite 
höstkörning på Anderstorp från 
Tomas Axelsson och Ace Com-
petition, som hela lördagen den 
16/10 mellan 08:00-17:00 kom-
mer att ha tillgång till Anders-
torps 4,1 km långa GP bana. Mer 
om det på hemsidan och i särskilt 
utskick … 

Så va’ det me’ de’ … å vi ses snart, 
hoppas jag!
 Me’ som alltid massor av all-
ra bästa …

Heikki
’arkitekt&racerförare’

ledare

Glädje och sorg 
… står det på 
löpsedlarna, 
denna måndag 
efter denna 
historiska valdag!

Heikki Särg
Ordförande
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Marcos Luton Gull-Wing 1962
Foto: Jan-Erling Rydquist
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Kontaktlista SVKG:s 
styrelse 2010
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
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E-post: valsserv@algonet.se

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

Suppleant:
Kalle Pilkrantz
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E-post: karl.p@euromail.se

Så var det dags igen att sätta på sig ral-
lypyjamasen och hjälmen och sätta sig 
som kartläsare i Rolf Karlssons Renault 
R8 Gordini för att genomföra ett rally till.

Detta är mitt tredje rally som co-driver 
och det känns bara bättre och bättre att 
åka med istället för att köra. Inte minst 
för enkelheten, det är bara att möta upp 
Rolf på morgonen innan själva rallyt 
och då är allt klart.
 Denna gång körde vi i Mariestads-
trakten på riktigt fina grusvägar, möj-
ligtvis lite korta. Det var tre sträckor 
som kördes två gånger. Första sträckan 
var ca 1,5 km andra var 2 km och så 
tredje var 2,5 km.
 Vi möttes upp i Alingsås vid sju ti-
den för att  köra de 20 milen upp till rallyt och 
var där ungefär två timmar senare. Tömningen 
av bilen var ”lite” jobbigt eftersom gräsplan där 
vi stod var mer än lerig. Men det gick ändå rätt 
bra och vi anmälde oss och sedan var det dags 
var besiktning.
 Först fick vi vänta på en bil som stod mitt 
i vägen utan att någon tog hand om den. När 
detta sedan var löst rullade vi fram till en B-
besiktning där de bara tittar på yttre delen av 
bilen till skillnad mot en  A-besiktning där de 
är överallt på och i bilen . En sådan måste göras 
varje år på en rallybil för att man skall få köra.
 Efter att vi letat upp en serviceplats och 
bilen gjorts i ordning för körning  gick vi bort 
till förar- sammanträdet som drog ut på tiden då 
funktionärerna hade problem med att få ut sina 
papper ur en  bil utan nycklar.
 Så efter allt strul var det så äntligen dags för 
rallyt. På med overall och hjälm och in i bilen. 
Rolf körde iväg till första start som låg någon km 
bort  och väl där efter någon minuters väntan 
lämnade vi över tidskortet och fick tillbaka det 
med tiden som vi skulle köra på. Äntligen!
 Första sträckan var mycket fin med bra 
bredd och bra kurvor med skönt flyt. Enda mi-
nuset var att den var lite väl snabb. Samma sak 

gällde för dom andra sträckorna, fantastiska men 
lite väl snabba för våran smak. Vi tog oss igenom 
alla tre sträckorna utan några problem och efter 
30 min. vila med tankning av bil och besättning 
var det dags att köra samtliga sträckor igen. Nu, 
varma i kläderna och inkörda gick det riktigt 
fort på sina ställen så pass att motorn varvade 
ut på femman och en snabb titt med vänster öga 
konstaterade att nålen visade över 130km/h på 
hastighetsmätaren och den visar dessutom i un-
derkant.  
 Efter målgång var vi rejält trötta och lättade 
över att allt hade gått jättebra så vi lasta och åkte 
hem  och väntar redan på nästa rally.
 En sak som slog mig var att ingen av sträck-
orna var sönderkörda som de brukar på liknande 
rallyn.  Detta kan ha med att det bara 50 bilar 
som körde men främst att vägarna var riktigt bra 
preppade sedan tidigare
 Jo! ni vill säkert veta hur det gick i själva 
rallyt. Vi kom inte sist.  Även om Renault R8 
Gordini är en potent kärra så är det svårt att 
tävla mot 20 år nyare bilar
 Vill åter tacka Rolf  för förtroendet som co-
driver och att jag få åka med.

Tack och hej. 
Er röst i skogen / Kalle. 

Ox-Specialen 7 aug 2010.
Text och foto: kalle Pilkrantz   

Namn  Ort Sportvagn Årsmodell
Marcus Konsa Västra Frölunda
Maria Konsa Västra Frölunda
Rickard Boström Västra Frölunda   
Anders Thornberg Torslanda Ferrari F 430 F1 2008
   Porsche Boxster S 2005
Karl Thornberg Torslanda   
Jörgen Johansson Särö Porsche 928 S4 1987
Steve Dannert Göteborg Honda S 2000 2000
Viktor Hayling Västra Frölunda Volvo C 70 1999
Christoffer Brorsson Frillesås Mazda RX-7 1993
Lars Nyberg Askim    
Daniel Pettersson Stockholm Lotus Elise 111 R 2006
Märta Lidmalm Varberg   
Alice Hallgren Floda

Nya medlemmar  fram till och med 10 september 2010 

rally
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I Monacos Historiska GP deltog 2010 ca 800 
förare, en del av dem svenskar. I min förra ar-
tikel i Bullen täckte jag främst Formula 1 där 
Peter Jr ”Poker” Wallenberg deltog och körde 
Reine Wisells gamla March från 1973. Men det 
fanns många svenska förare med i de många 
supportklasserna Formel Junior och Formel 3. 
Lite om dessa i denna slutsummering. 

Formel Junior och Formula 3 förknippas 
nästan lika mycket med Monaco GP som 
Formula 1.  De flesta minns racet 1969 med 
Ronnie Petersons stora internationella ge-
nombrott där han i fight med Reine Wisell 
jagade fram på de trånga stadsgatorna. Han 
vann ju loppet till slut efter en publikfriande 
körning som avgjordes efter ett fantastiskt 
race och med varvtider som var exceptio-
nella för bilar med så små motorer.

Själv såg jag vid ett antal besök på tävling-
arna på 70-talet många andra svenskar göra 
fina prestationer i Monaco, bland dem Con-
ny Andersson. 

Monaco GP Historique 
2010 hyllade dessa små 
och ytterst snabba For-
melbilar i två stora start-
fält. I respektive kategori 
fanns ett antal svenska 
ekipage, alla med rik ra-
cinghistoria.

Hela programmet var 
välfyllt, med åtta heat 
med blandade GP och 
Fomel-bilar samt därtill 
en sportvagnsklass. Täta 
heat utan uppehåll hela 
dagen, både på träning 
lördag och på race sön-
dag. 
 
Historisk 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 dyrgri-

par i klassisk miljö. Sedan finns det många 
habila förare som kör skapligt fort. Till sist 
ett fåtal antal äkta racers som laddar fullt 

Formel Junior nostalgi, ultralåga F3-bilar i depån, en Lotus 31 från 1964 i förgrunden, 
bakom den Ferdinand Gustafssons Brabham BT 18 från 1966 med nr 19 

reportage

Svensk närvaro i Monaco GP Historique, 1-2 maj 2010
Text och foto: Jan E Rydquist, även foton via ACM öppna gallerisida

De Sanctis F3, en mindre vanlig bil från Italien, från 1967

En 1000 cc F3 ”skrika” i otroligt fint skick, varvar bortåt 10 000 rpm. 
Detta med stötstänger!!!

Brabham BT28 1969, med en enkel rörramskonstruktion
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reportage

Trångt i chikanenTidiga FJ och F3 var inte så high-tech som idag. Längst fram en ”Seven-lik” 
1960 Mallock U2 Mk2 Formula Junior, en av två byggda bilar.

med dessa dyrgripar. Att detta ger en yt-
terst intressant mix av bilar och körstilar är 
säkert. Men att alla ändå vill visa vad man 
kan märks. Det blir som alltid rätt många 
bärgningar, på grund av motorras och lätt-
are syningar i räcken och murar.
2010 hyllades som sagt FJ och F3 extra 

mycket med mycket stora startfält. FJ med 
småmotorer på 1000 cc och F3 med 1600 cc 
och modernare 2000 cc bilar.

Utöver träning och race för alla klasser är det 
som vanligt fritt fram i depån, så man kan 
verkligen frossa och fotografera. Faktum var 

att man kunde syna 
F1-bilarna på exakt 
samma plats och 
sätt som man kunde 
på Monaco GP på 
70-talet. Dvs. i de-
pån utefter hamnens 

högra sida. Då var F1- gänget ett folkligare 
och mindre bortskämt släkte. Nu fick dess-
utom FJ och F3 vara på samma plats, förr 
om åren fick man husera i en park på andra 
sidan banan bortom tunnelinloppet, i ett 
slags improviserat tältläger.

Formel 1
Peter ”Poker” Wallenberg är ju välkänd fi-
gur i racing, vice ordförande i KAK dessut-
om. Hans körde den March 731 som Reine 
Wisell deltog i Anderstorps GP 1973. Ett 
kort race för Reine den gången då bilen gick 
sönder redan på uppvärmningsvarvet.

Tyvärr slutade racet på flaket

Peter Jr ”Poker” Wallenberg i March731 från 1973 

I depån, March 731 I ett fantastiskt fint skick Ferdinand i utgången av swimmingpoolområdet med sin chikan.

Ferdinand Gustafsson i sin fina Brabham BT18 från 1966
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Bilen var i utsökt skick, renoverad av Joakim 
Thörjesson och den blev tydligen klar först 
samma dag som den skulle transporteras 
Monte Carlo. De sista injusteringarna och 
monteringarna gjordes vad jag fått höra på 
plats, och trots bara ett fåtal varv i en helt 
oprovad bil på en helt ny bana lyckades Po-
ker sätta tillräckligt bra varvtid för att kvala 
in till race. 

Poker hann avverka några riktigt bra varv 
innan han blev påkörd inne i tunneln och 
var tvungen att bryta på grund av problem 
med hjulupphängningen. Men det blev 
ändå en slutlig 17:e plats i racet för F1-bilar 
1966 - 1974 av de 19 som fick starta efter 
kvalet.

De bakom bilen - dels från företaget Bil-
teknik Motorsport som fick möjligheten att 
vara med på plats, dels Poker som fick köra 
en så klassisk bil på en så klassisk bana, och 
sist men inte minst Jocke Thörjesson och 
hans grabbar som gjort ett fantastiskt jobb 
med bilen under väldigt kort tid - var dock 
nöjda med evenemanget.

Formel 3
Näste svensk på banan var Ferdinand Gus-

tafsson, en svensk racingdoldis, med lång 
historia bakom styret på racingmotorcyklar 
och ännu mer bakom ratten på många olika 
racerbilar. 

Bilen han tävlade med, en Brabham BT 
18 är från 1966, var ursprungligen körd av 
Kurt Ahrens och sedan av Ronnie Petersson 
i början av hans karriär. Den har också körts 
av Bengt Dieden och Bertil Roos. 

Ferdinand Gustafsson körde sedan bilen en 
period på 70-talet. Den har dock från 1972 
stått i vila i nästan 32 år fram till 2003 då 
Ferdinand återupptog tävlandet i historiska 
race.  Bilen är fantastiskt fin, i just den ci-
garrform som var högsta mode på 60-talet

Ferdinand slutade på plats 21 av 23 star-
tande i racet för Formula 3 Cars 1000cm³ 
(1964 - 1970).

Ytterligare en klassisk raceråkare från Sve-
rige deltog, Pähr Svensson som körde sin 
Ralt RT71 från 1976. Han slutade på plats 
24 i sin kategori i ett 
stort startfält, hela 39 
startande. i racet för 
Formula 3, 1600cm³ 

(1971 - 1973) och 2000cm³ (1974 - 1984).

En svensk till om än med en brittisk anmä-
lan var Leif Bosson från Helsingborg som 
körde den Brabham BT28, som en gång var 
F3-legendariske Ulf Svenssons racerbil från 
1969. Han kom med den på en fin 14:e plats 
totalt, i racet för Formula 3 Cars 1000cm³ 
(1964 - 1970).

Tävlingarna i Monaco har alltid en stark 
lockelse vilket generera ett stort internatio-
nellt fält med deltagare från alla världsdelar, 
och även från våra nordiska grannländer 
fanns det flera förare i klasserna.

En extraordinär svensk närvaro fanns där-
till i Formel 3-klassen via en Spider F3 Mk 
III, konstruerad av Harry Åkesson. Därtill 
deltog många bilar som körts av svenska fö-
rare tidigare, bland dem en Tecno F3 körd 
av Ronnie Peterson och inte minst Gunnar 
Nilssons Lotus 76 i F1. 

reportage

Incidenter är legio på Monacos trånga stadsbanaSom alltid spännade träningar och race, F3-racing precis som på 60-talet...

Leif Bosson i Ulf Svenssons gamla Brabham BT28Pähr Svensson i sin RALT RT1 1976
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SERIE F : Formula 1 Grand Prix Cars
 (1966 - 1974) Race Classification

Rank Driver Competitor Class Type Model Year 
B.Lap Speed

1 DAYTON Duncan USA 2 BRABHAM BT33 1970 
26:28.898 1:34.966 126,61

2 SYTNER Frank 2 HESKETH 308 1974  26:35.116 
1:35.233 126,25

3 FOLCH-R Joaquin ESP 2 McLAREN M23 1974 
26:42.060 1:37.140 123,78
…

17 WALLENBERG JR Peter SWE 2 MARCH 731 1973 
8:31.999 2:01.869 98,66

SERIE D : Formula 3 Cars 1000cm³ 
(1964 - 1970) Race Classification

1 TRABER Christian SUI 2 BRABHAM BT21 1967 
18:09.823 1:57.198 102,59

2 DEROSSI François FRA 2 CHEVRON B17 1970 
18:10.191 1:57.181 102,61

3 McMORRAN Paul GBR CROSSLE 17F 1970 
18:14.220 1:57.949 101,94
….

14 BOSSON Leif GBR 2 BRABHAM BT28 1969 
19:47.620 2:04.565 96,52
…

21 GUSTAFSON Ferdinand SWE 2 BRABHAM BT18 
1966 19:54.650  2:03.417 97,42

SERIE H : Formua 3, 1600cm³ (1971 - 
1973) et 2000cm³ (1974 - 1984) Race 
Classification

1 PIRRO Emanuele ITA 2 MARTINI Mk34 1981 
19:26.448 1:42.376 117,44

2 FAGGIONATO Marc 2 RALT RT3 1983 19:27.542 
1:42.795 116,97

3 COLASACCO Joseph USA 2 DALLARA 384 1984 
19:34.215 1:42.805 116,95
….

25 SVENSSON Pähr SWE 2 RALT RT1 1976 20:39.803 
1:51.830 107,52

Ferdinand Gustafsson i ex-Ronnie Petersons Brabham

Leif Bosson i ex-Ulf Svenssons Brabham

En helsvensk Formel 3-bil, Spider mk III Bilen i helfigur, körd av C M Drake, (fräckt namn…) 
hade BMC 1000 cc-motor

7e Grand Prix de Monaco Historique

reportage
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Modell och data
 Fabrikens formella modellbeteckning är DB Mark II men all-
mänt är vagntypen känd som DB2. Även fabriken själv refererar till 
modellen som DB2. Vagnens identitet är chassinumret LML/50/33, 
motorns nummer är LB6B/50/287, växellådan nr DBR/49/69 och 
karosseriets nummer är 78006. 
 Av typen DB2 tillverkades totalt 411 exemplar från början av 
1950 t.o.m. oktober 1953 (då DB2 ersattes av DB2/4). Det är an-
märkningsvärt att av de första ca 50 vagnarna, som kan anses ha 
utgjort en förserie, levererades sju exemplar till Sverige.
 Fabriken utfärdade ett års garanti för vagnen och skeppade den 
till sin svenska agent, Bil AB Imperia , Stockholm, den 21 augusti 
1951.
 Roger Lundberg, hemmahörande i Göteborg, besökte Bil AB 
Imperia och köpte vagnen där och då. 
 Efter interimsregistrering i Göteborg med skylten O 122 fick 
vagnen sitt första regelrätta registreringsnummer, O 11516. Vagnen 
var sedan under två senare perioder registrerad som N 25864 och 
P 119274 (se vidare nedan under Sammanfattning av vagnens ägare. 
Efter omläggning av registreringssystemet på 1960-talet tilldelades 
vagnen sitt nuvarande registreringsnummer, FBK 340.

Ägareförhållanden och vagnens tidiga historia
 Vagnen tillverkades under 1951 och exporterades till Sverige i 
slutet av sommaren. I augusti reste Lundberg till Stockholm för att 
köpa sig en Alfa Romeo. Han besökte Bil AB Imperia, som hade 
ställt ut en öppen, svartlackerad DB2 i försäljningslokalen. Lundberg 
kunde inte motstå frestelsen utan köpte vagnen direkt. Detta hände 
på den tiden då han var seniorbefattningshavare på det kända företa-
get Motorfirma Uno Ranch i Göteborg. Av någon orsak blev vagnen 
först registrerad på Ranch, förmodligen som tjänstebil. 
 Nuvarande ägaren Bengt Mörner var god vän med framlidne 
Lundberg redan då, och känner väl till vagnens tidiga öden och 
äventyr. Lundberg gjorde flera resor med vagnen, bl.a. till Norge och 
Spanien. 

 Vagnen var inte helt problemfri, vilket framgår av befintliga ser-
vicekort från fabriken. Sålunda blev vagnen i oktober 1951 skickad 
till fabriken för att få motorn reparerad. Samtidigt gjordes kontrol-
ler och justeringar på bromssystemet och styrväxeln. Ett läckage vid 
främre dörrstolparna åtgärdades också. Vid denna tidpunkt började 
Gunnar Lingholm i Surte ta hand om vagnen; serva den och åtgärda 
vad som behövde göras.

Aston Martin DB2
Lennart Haajanen
En Aston Martin är ovanlig. Denna monografi handlar om ett ännu ovanligare exemplar av detta fabrikat tack vare sin enastående västkustska pro-
veniens. Vagntypen allmänt kan beskrivas som en mycket sportig cabriolet (fabrikens officiella benämning var Drophead Coupe). Förste ägaren var 
Roger Lundberg, som i augusti 1951 såg vagnen utställd hos en Aston Martin-agent. Han blev så förtjust och frestad att han köpte vagnen direkt. 
Vagnen tillhör i dag förre Sportvagnsklubbs-medlemmen Bengt Mörner.

Bengt Mörners DB2 utställd på Tjolöholm för några år sedan i sällskap med Magnus Neergaard från Malmö och hans DB2 coupé. Här kan man jämföra 
den ursprungliga typen av tredelad kylargrill (på Neergaards vagn) med den något senare typen i ett stycke, som monterades på den Mörnerska vagnen efter en 
incident.  Bengt Mörner har påpekat särskilt, att kulören på de två vagnar på detta foto inte är rättvisande – de är mörkare i verkligheten. (Ur Bengt Mörners 
arkiv)

monografi
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Men redan i januari året därpå var det dags för ny reparation på 
fabriken, tydligen som resultat av en olycka som hade orsakat skador 
på chassit. I april 1952 byttes den tredelade originalkylargrillen mot 
den modernare typen, i ett stycke, dvs. den som fortfarande sitter på 
vagnen.
 Härefter gjorde Lundberg en resa genom Europa och vid ett up-
pehåll i Le Mans, träffade han H.K.H. Prins Bertil, som ägde en 
likadan DB2. Han körde vidare till Gibraltar, varvid solen och den 
starka värmen brände sönder vagnens ursprungliga cellullosalack-
ering. 
 Bekymren ville aldrig ta slut, ty i slutet av 1952 körde en spår-
vagn i Göteborg på vagnen och skadade motorhuven så allvarligt att 
den fick bytas ut, varvid vagnen försågs med den nya typen motor-
huv utan luftutsläppen vid motorhuvens sidor. I detta sammanhang 

lackerades vagnen om i en röd kulör, Imperial Crimson, som gjorde 
den välkänd i den göteborgska gatubilden.
 I Aston Martin-fabrikens hävder framgår det, att sedan de för-
sta 50 vagnarna tillverkats ändrade fabriken vissa komponenters ut-
förande. Utöver slopandet av motorhuvens sidoutsläpp gjordes den 

främre grillen i ett stycke, vilket framgår vid jämförandet av tidiga 
fotografier med senare. Dessutom slopades den eleganta konstruk-
tionen för bakre registerplåten och dess belysning, som i de tidiga 
vagnarna var inbyggd i karosseriets bakersta del. Denna fina detalj 
finns på Bengt Mörners vagn.
 I januari 1953, vid knappt 13 000 km mätarställning, blev bl.a. 
motorn reparerad med nya kolvringar, kontroll av lager, koppling 
och bromsar.
 Lundberg tog emellertid mycket väl hand om vagnen, som alltid 
ställdes i garage för natten och tvättades efter varje tripp innan den 
garagerades.
 Lundberg behöll vagnen till den 21 augusti 1956, då en fotograf, 
Roland Nilsson, blev ägare. Om Nilsson är inte mycket känt utöver 
att motorblocket frös sönder under hans ägo och att han lät vagnen 
gå vidare till en dam, Siv Almroth, den 5 augusti 1957. Av okänd 
anledning blev vagnen avregistrerad den 4 maj 1958 för att strax 
därefter säljas. 
 Nye ägaren var tandläkaren Lars Särnström i Falkenberg, som 
den 30 maj registrerade vagnen med numret N 25864. Efter knappt 
sex och ett halvt år, den 29 oktober 1964, avregistrerades vagnen 
och övergick till ny ägare, som vara den tidigare omnämnde Gun-
nar Lingholm i Surte. Den 16 oktober 1967 registrerade Lingholm 
vagnen under nummer P 19274.
 Lingholm avsåg att göra i ordning vagnen men kom aldrig igång 
med reparationerna. Bengt Mörner var intresserad av vagnen och 
hörde sig för under årens lopp. Först i juni 1984 lyckades det honom 
att få köpa vagnen. 

Skick och mekaniska komponenter
Allmänt
 Som framgår ovan var vagnen i behov av renovering. Under de 
första fem åren av Mörners ägo genomgick den en fullständig restau-
rering.

 Mörners första inspektion avslöjade att högra delen av framvag-
nen hade förskjutits bakåt åtta cm som effekt av någon kollision. 
Båda dörrtrösklarna var genomrostade och motorn anlände separat, 
i en låda. Resten av vagnen demonterades helt och allt som var sli-
tet ersattes. Den sneda ramen blästrades och riktades. Det lyckades 
Mörner att hitta en ny aluminiumframbalk (se bild nedan under Ax-
lar, fjädring och styrning) plus nya fjädertorn.
Oljepumpen var helt nedsliten och eftersom en ny inte fanns att 
tillgå bestämde sig Mörner för att själv tillverka en, vilket han också 
gjorde. Från originalpumpens beräknade kapacitet av 28 l/min. vid 
1000 pumpdrivaxelvarv förbättrade Mörner pumpens kapacitet till 
32 l vid samma varvtal. 

Gibraltar, sannolikt år 1952. Vagnens ursprungliga, tredelade grill syns tydligt. 
(Ur Bengt Mörners arkiv)

Omfattningen av Bengt Mörners renovering illustreras av detta foto. (Ur Bengt 
Mörners arkiv)

Roger Lundberg och Aston Martin vid Holmenkollen, troligtvis år 1952. Här 
har vagnen fortfarande sin originalmotorhuv. (Ur Bengt Mörners arkiv)
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 Den första pumpen, prototypen, installerades av engelsmannen 
Jack Moss i en kunds tävlingsvagn. Efter bara 50 km tävlingskörning 
var pumpens skruvväxel så sliten att den ändrade tändtidpunkten 
i fördelaren och gjorde vagnen okörbar. Studier visade bl.a. att en 
oljekanal i motorblocket var alltför liten; 9,5 mm. Denna kanal för-
storades til 14,3 mm och alla skarpa kanter och hörn i oljetillförsel-
galleriet jämnades ut. Detta  minskade belastningen på pumpen med 
hälften. Sedan Mörner tillverkat fem exemplar av pumpen övertog 
engelsmannen Rex Woodgate verktygen och pumptillverkningen.
 Ytterligare arbeten genomfördes av Mörner, och vagnen återupp-
stod så småningom i helrenoverat skick. 

Sammanfattning av vagnens ägare
(efter importen till Bil AB Imperia 1951)
Roger Lundberg 8/1951-8/1956
Roland Nilsson 8/1956-8/1957
Siv Ingvor Almroth 8/1957-5/1958
Lars Särnström 5/1958-10/1964
Gunnar Lingholm 10/1964-6/1984
Bengt Mörner 6/1984–

Chassi 
 Chassiramen är av fackverkstyp, uppbyggd av fyrkantrör med 
ett gediget, kombinerat mellanstycke-brandskott (bulkhead) som 
bärande element. Se skiss nedan. 

 I ramens ytterkanter finns fästpunkter och öron med gummi-
bussningar för bakfjädringens komponenter och karosseriet, likaså i 
framvagnen för motor och framfjädring.  Det kombinerade mellan-
stycket-brandskottet är en bastant konstruktion som hyser bl.a. styr-
komponenter. Framtill i ramen finns de öron som utgör fästpunkter 
för motorhuvens ”gångjärn” och längst bak vilar karosseriet på angö-
ringspunkter strax framför bakre stötfångaren.

Motor
 Strikt sett är motorn en Lagonda-motor som konstruerades på 
sin tid av legendariske W.O.Bentley medan han var anställd på La-
gonda-fabriken (sedan han lämnat sin egen fabrik). David Brown 
hade nämligen köpt Lagonda-fabriken med avsikten att använda 
motorn i Aston Martin vagnar, vilket alltså sedan skedde. 
 Motorn är en ganska ”kvadratisk” rak sexa på 2580 cc, 78x90 mm 
(se vidare den tekniska specifikationen). 
 Mörner helrenoverade motorn på 1980-talet med nya ”ostar” 
(tillverkade av Mörner själv) för vevaxeln och smidda kolvar. Vev-
axeln slipades om och nitrerhärdades. Vevstakarna, som ursprung-
ligen hade babbitslager, byttes mot en senare version med utbytbara 
lagerskålar. Dessa slipades till exakt vikt, polerades och därefter kul-
blästrades. Vevaxeln balanserades.
 I samband med denna renovering fick motorn kompressionen 
höjd till 8,2:1 och byggdes om till Vantage-utförande (ca 20 hkr 
högre effekt). 
 Våren 2006 genomförde Mörner en särskild trimning och försåg 
motorn med nya kamaxlar för gynnsammare ventiltider samt större 
insugsventiler; från 38 till 42,5 mm Ø. Detta innebar att motorn 
blev uppgraderad för blyfritt utförande.

Koppling
Kopplingen är en torr enkellamellkoppling av Borg & Becks fabri-
kat. Den renoverades i samband med vagnens restaurering i slutet på 
1980-talet.

Den modifierade oljepumpen med sin drivaxel enligt Bengt Mörners kon-
struktion. Samma axel driver även tändfördelaren. (Ur Bengt Mörners arkiv)

Chassiramverk för högerstyrd vagn. (Ur Bengt Mörners reservdelskatalog.)

Motorn från ett mera ovanligt perspektiv; på Bengt Mörners verkstadsgolv efter 
hopmontering. (Ur Bengt Mörners arkiv)
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Växellåda, kardanaxel
 Växellådan är 4-växlad och synkroniserad. Den vertikala växel-
spakens knopp hamnar i perfekt läge för förarens vänsterhand.  Väx-
ellådan renoverades i slutet på 1980-talet.
 Kardanaxeln är av den öppna typen, med knutar i båda ändarna. 
Invändigt på golvet orsakar den endast en mindre upphöjning.

Axlar, fjädring och styrning
 Framfjädringen är individuell och sker med bakåtriktade länkar 
och spiralfjädrar monterade upptill i bastanta hållare, gjutna i alumi-
nium. 

Bakaxeln är stel och styrs i sidled av ett Panhard-stag samt i längs-
riktningen av parallella sidostag. 

 Styrningen sker med en enkel men vacker treekrad ratt. Styrväx-
eln är av typ skruv och rulle och är förhållandevis direkt – den ger 
fulla utslag med 2½ rattvarv. 
 Från styrväxeln överförs rörelserna till pitman- och styrarm, vi-
dare via en 90-graders s.k. ”bell crank” till det tvådelade parallellsta-
get.

Bromsar
 Trumbromsarna är drygt 305 mm i diameter (samma fram som 
bak) och hydrauliskt påverkade.
 Handbromsen är av typ ”paraplykrycka” till höger under instru-
mentpanelen och fungerar utmärkt.

Elsystem
Elsystemet är baserat på Lucas och gäller såväl tändsystem som ladd-
ningssystem och startmotor. 

Instrument och reglage
 Vagnen är utrustad med ett komplett set instrument mitt på 
instrumentpanelen. På ömse sidor om instrumenten finns fack för 
handskar och mindre föremål.

Instrumenten består av följande, från vänster till höger: 
• Kopplingscentral med tändningslås (se vidare 
 nedan) 
• Hastighetsmätare (Smiths) 
•  Kombinationsinstrument (se vidare nedan)
• Varvtalsmätare (Smiths).

Framhjulsfjädringens komponenter. (Illustration lånad ur The Motor, 
12.4.1950)

Bakhjulsfjädring. Basen för spiralfjädern utgör tillika den nedre länkarmen, 
parallell med den övre länken. Till höger i bild syns den högra (chassimonte-
rade) delen av Panhard-staget. (Illustration lånad ur The Motor, 12.4.1950)

Styrsystemet. Den översta, tvärgående balken är en uppbyggd alumi-
niumkonstruktion som innehåller krängningshämmare och olja. Från 

styrväxeln+pitmanarmen överförs rörelsen till en i chassit lagrad vinkellänk 
och därifrån till hjulens styrarmar. (Ur David Brown Aston Martin Instruc-

tion Book av Aston Service Dorset. Bengt Mörners arkiv)

Förarkontoret med sina instrument och reglage.
(Foto ur Bengt Mörners arkiv)
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 Kopplingscentralen med tändningslås innehåller följande räknat 
uppifrån, medsols:
Startkontakt, strömställare för vindrutetorkare, tryckknapp för kon-
troll av bränsletanksnivå resp. motorns oljenivå, plus- och minusut-
tag för spänning, knapp för kontroll av reservbränsle samt ström-
ställare för extra motorkylfläkt. (På den sistnämnda strömställarens 
plats var ursprungligen ett reglage för att vid start tillföra förgasarna 
extra bränsle. Mörner har i sin vagn installerat en manuell choke 
med separat reglage.)
 Kombinationsinstrumentet innehåller följande räknat uppifrån 
medsols:
Ampèremätare, kylvätsketemperatur, kombinerad bränsle- och olje-
mätare samt oljetrycksmanometer.
 Under instrumenten finns strömställare och kontrollampor: Till 
vänster; vridströmställare för instrumentbelysning, dito för extra 
strålkastare eller annan belysning (ej utnyttjad) samt dito för motor-
rumsbelysning. Till höger (delvis skymda av rattekern); signallampa 
för reservbränsle (grön), kontrollampa för laddning (röd) och var-
ningslampa för choke.
 Signalhornskontakten sitter i rattcentrum medan handbroms-
spaken finns till höger under instrumentpanelen.

Hjul och däck
 Hjulen är av den klassiska trådekertypen som på en inner- och 
en ytterkona och Rudge-splines låses med centrummutter. 
 Originaldäckdimensionen var 6.00-16”, men Mörner använder 
numera radialdäck i dimensionen 185HR-16.

Karosseri
 Karosseriet representerar den högklassiga brittiska typen av 
sportiga, tvåsitsiga, vagnar med nedvevbara sidorutor och tät suff-
lett. Fabriken kallade vagnmodellen drophead coupe, vilket är brit-
tisk engelska för cabriolet. Karosseriet är tillverkat i aluminium av 
Aston Martin och var ritat av Frank Feeley. (David Brown blev se-
nare ägare till firman Tickford, som fick tillverka karosserierna för 
typ DB3 och senare modeller.). De två sittplatserna finns som sig bör 
långt bak i chassit. I nödfall kan en ganska smal person få plats på 
tvären bakom framsätena.
 Karosseriet är monterat på fyra Silentblock gummibussningar på 
ramen.
 Motorhuv och framskärmar är i ett stycke och ledade i fram-
kant. Det lyfts uppåt, framåt för att komma åt motorrummet. De 
främre pivåtapparna kan lätt demonteras och motorhuven avtagas.
 Fram- och bakskärmar följer varandra i en linje, bruten endast 
av motorhuvsskarven och dörrarna. Den bakre registerplåten och 
dess belysning är inbyggd i karosseriet – denna fina detalj blev slopad 
sedan de första ca 50 vagnarna tillverkats.

 Vagnen var ursprungligen svart men blev på 1950-talet lack-
erad i en röd färg och en välkänd syn i de centrala delarna av Gö-
teborg. Karosseriet blev sedan i Mörners regi under andra halvan 
av 1980-talet omlackerad i en vacker vinröd kulör som kallas bour-
gogne (Burgundy).

Allmänt om märket 
     Aston Martin-märket räknar sitt ursprung från 1913, då Lionel 
Martin och Robert Bamford blev agenter för Singer automobiler. Ef-
ter bara ett års funderade beslöt sig kompanjonerna för att tävla med 
en specialbyggd vagn baserad på ett Isotta-Fraschini-chassi. Dess-
utom planerade de automobilproduktion.  Första världskriget satte 
emellertid stopp för planerna, och först 1921 presenterades deras för-
sta vagn, som fick namnet Aston Martin. 
     Sedan Bamford dragit sig tillbaka kunde Martin med finansiellt 
stöd av greve Louis Zborowski dra igång tillverkningen år 1922. 
Märket blev framgångsrikt i tävlingar. Under de första tre åren till-
verkades dock endast 69 vagnar och under 1924 hade företaget råkat 
i stora ekonomiska svårigheter. 
     1926 ombildades bolaget till Aston Martin Motors Ltd i Felt-
ham, Middlesex, och den första Aston Martin-vagnen, konstruerad 
av Augusto Bertelli, lanserades i oktober 1927. Det blev ingen mass-
tillverkning, men de vagnar som producerades blev berömda tack 
vare sportiga egenskaper, god kvalitet och framgångar på tävlings-
banorna.
     Under senare delen av 1920-talet konstruerade den unge David 
Brown en rak åttacylindrig 1,5 liters motor och därefter en specialare 
med Meadows-motor. Han hade ett genuint intresse för automobiler, 
och sedan han gjort sig en förmögenhet på traktorer och kugghjul 
såg han sig åren 1945-46 om efter något intressant att investera i. 
Han fann att det berömda Aston Martin-bolaget var till salu. Han 
köpte det och ombildade det år 1947 under firma Aston Martin Li-
mited, fortfarande med adress Feltham. Efter förvärv av Lagonda 
bildade han Aston Martin Lagonda Ltd, som blev dotterbolag till 
hans David Brown & Sons. Ltd. i Feltham, Middelsex, England. 

Litteratur och källor:
Cars Stora Billexikon nr 3 (1987), The Beaulieu Encyclopædia of the 
Automobile av Nick Georgano (The Stationery Office, 2000), Aston 
Martin DB2 – The History of the DB2’s sold in Sweden as new cars av 
Bengt Mörner och Magnus Neergaard (2009). Dessutom har Bengt 
Mörners arkiv och muntliga information varit en outsinlig källa.
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Teknisk specifikation, Aston Martin DB2 
Motor Utförande Rak, sexcylindrig längsmonterad vattenkyld 4-taktsmotor.

Cylindermått 78 x 90 mm; slagvolym 2580 cc.

Ventilsystem
Kompr.förh.

Dubbla överliggande kamaxlar drivna av duplexkedja.
Original 6,5:1, nu 8,2:1

Smörjsystem
Tändsystem

Trycksmörjning med kugghjulspump.
Batteri och tändspole.

Startmotor Lucas typ L-7, modell M45G, 12 V.

Effekt Fabriken angav ”över 105 hkr” (≈80 kW) vid 5000 r/min.
Effekten nu är ca 140 hkr (≈104 kW) 

Bränslesystem
Tank
Kylsystem

Två SU-förgasare typ H4. 2 elektriska SU bränslepumpar. 
87 iiter, bakplacerad.
Radiator och pump.

Elsystem
Generator

Lucas, 12 volt.
Lucas typ L-0, modell RA5.

Koppling Enskivig Borg & Beck.

Kraftöverföring

Bakaxelutväxling

4-växlad växellåda typ DBR/49/69 med synkronisering, från vilken kraften överförs per 
Hardy-Spicer kardanaxel till Salisbury hypoidväxel i bakaxeln och vidare via drivaxlar till 
vardera bakhjulet. Central växelspak.
3,77:1

Fjädring, hjulaxlar Fram 
Bak

Individuell framfjädring med spiralfjädrar, bakåtriktat länksystem.
Stel axel med spiralfjädrar, framåtriktade länkarmar och Panhard-stag för exakt sidostyrning.
Armstrong dubbelverkande hydrauliska stötdämpare runt om.

Styrväxel Typ skruv och rulle, kopplad till 2-delade länkarmar som bildar parallellstag.

Bromssystem Fotbroms Girling, hydrauliskt system, trumbromsar 305 mm Ø. 

Hjul 16” trådeker, med Rudge-centrallåsning .

Däck Original
Nuvarande

Dunlop Road Speed, 6.00x16”.
Gördeldäck 185HR16

Reservhjul Liggande, under bagagerummet.

Karosserityp Tvåsitsig öppen.

Hjulbas 2,515 m

Spårvidd Fram och bak 1,372 m

Längd o. bredd 4,15 resp. 1,65 m

Vikt Fabriksuppgift
Tjänstevikt

(tom) 1118 kg
1290 kg 

Prestanda 0-100 km/h
Topphastighet

       s.
195 km/h. 
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Visiret ner, kollar att ettan är i. Rullar fram 
mot startlinjen, får klartecken, håller bilen på 
bromsen, får klartecken att stoppklossen är 
placerad bakom hjulet, nu är det full koncen-
tration på hur få till starten i backen. Motorn 
upp på perfekt startvarv, tidtagaren gör tum-
men upp och i ögonvrån ser jag startern drar 
upp flaggan. 

Iväg precis i bästa startspåren med mycket 
nerlagt däcksgummi, försöker hålla precis 
rätt hjulspinn, upp genom växlarna, chi-
kanen dyker upp, ett tight, rätt spår in och 
ut, fullt ös in i långböjen vänster som går i 
en ”kanjon” och känns säker, och som se-
dan öppnar efterhand med en fin utsikt av 
Skånsk blå himmel och gula sädesfält på 
både vänster och sedan höger sida. 

Håll i, sök ett tight sent apex, utnyttja den 
lilla bankningen, nu går det riktigt fort, 
måste tvinga foten kvar på gaspedalen och 
noterar ett lätt släpp på framhjulen och 
sedan med fortsatt full acceleration in på 
den korta rakan som går mot vägens krön 
och in mot slutchikanen. Kom ihåg de helt 
kalla bromsarna, undvik ställ, och försöka 

snika igenom med fin slutfart. Måltidtag-
ningen svischar förbi, sedan släpp på gasen, 
upp med visiret och bara rulla ut och sedan 
känna känslan av puls och adrenalin upp till 
öronen, därefter bara cruisa runt i den vack-
ra returvägs-loopen tillbaka till startplatsen 
nere i Minnesbergs by.

Hela racet på ca 900 m är avverkat för min 
del på under 26 sekunder men i varje åk 

är känslan lika stor och lika stark, varje åk 
sträcks ut tidsmässigt på ett märkligt sätt 
och känslan av åka tight racing i äkta lands-
vägsmiljö är helt unik. Det är MSCC som i 
år igen lyckas övertyga byborna i Minnes-
berg om att detta KM-race ska kunna köras. 
Och i år var stämningen högre än på många 
år. Fint väder och trevliga bilar gör karaktä-
ren av byfest ändå tydligare. 

Med väckarklockan ställd på 04.45, start 
från Kullavik kl 05.30 och dit ner med bilen 
på släp så var det dags lasta av nere i Min-
nesberg kl 08.00. Förarmöte, en kort runda 
uppför backen för att ta in chikanernas pla-
cering i årets tävling och sedan bara dags 
fokusera på att köra, bästa tid av “många” 
åk antyddes. Efter många år har jag data 
hur ställa in bilen vilken är en hjälp. Man 
kommer in i farten betydligt snabbare. I år 
kördes 7-8 omgångar, varav bästa tid av 7 
räknades.

Jeguaren hade fått lite översyn men i övrigt 
var det en ringrostig känsla att få fart på 
det hela. Men minnet hur tänka sprint och 
välja smarta spår för fart kom tillbaka och 
med lite extra tänkande hur få med sig far-
ten genom första chikan så började tiderna 
snabbt bli bättre. Min riktiga maxfart fick Historiskt par, både bilen och förare är ”myndiga”.

Henric Månsson forsar fram mot FTD

Backtävlingen i Minnesberg, KM4 i MSCC, 7 augusti 2010.
Text och foto: Jan E Rydquist (foto även från MSCC fotogalleri)

Backtävlingen Minnesberg, vy från startlinjen 

racing
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jag inte testa, fick skippa sista rundan då jag 
kunde testat ”11/10-fart”, men tur var kan-
ske det… Åt Henric Månsson i sin ursnabba 
Westfield var inget göra, även om jag för-
sökte pressa honom till misstag. Han gjorde 
många snabba åk, men tyvärr med tidstraff 
på grund av upprepade konträffar med sin 
breda ”se7en”. Till slut fick han dock till ett 
par rena åk och Henric fick glädjen få till 
FTD. 

Tävlingen gav för min del som resultat en 
andra plats i Roadsport A, lite av en över-
raskning eftersom Jeguaren med sin rätt 
måttliga effekt inte riktigt ska kunna ge de 
övriga i klassen en match. Men låg vikt, bra 

chassi och egen sprintvana är ingen nackdel. 
Därför hade jag så pass bra fart faktiskt att 
det till slut bara var tre andra ekipage fram-
för mig, alla med betydligt potentare maski-
nerier eller specar.  Så jag var klart nöjd då 
jag rullade hem.

I Roadsport B körde vår ordförande Heikki 
i sin trogna Elise till sig en 2:a plats även 
han. Heikki hade en kul ploj för sig i vän-
tan på start, med varje omgång så hann ha 
beta sig längre och längre igenom ett rejält 
korsord!

MSCC sköter arrangemanget med stor ru-
tin, och i år var också vädret på sitt bästa 

humör. Nästan för varmt!
Banan var satt lite snabbare än tidigare år. 
Att farten blev väl hög för en del kunde no-
teras i enstaka avåkningar. Dock med lyck-
ligt slut och utan andra skador än på förar-
nas självförtroende.

Avslutningen på tävlingen är som alltid den 
gängse med en mycket populär fri medåk-
ning för bybor och åskådare som pågår tills 
alla är nöjda. Tyvärr orsakade tvingade an-
dra åtaganden i år att jag missade denna del. 

Därför fick jag heller inte se de nygifta 
brudparet komma in mitt i tävlingsarrang-
emanget.

racing

Heikki var också med från SVKG

Heikki kopplar av före start

Skånsk rågåker är mjuk mot bilen… men svår ta sig ur!

Brudföljet fram…

Ovanligt välklädd publik…



B Sportvagnsklubben Göteborg
Box 52031
400 25 GöteborgFöreningsbrev

S
P

O
R

TV
AGNSKLUB

B
E

N
 

GOTEBORG
 

Porto

Betalt

Till årets upplaga hade vi i SVKG gjort ett an-
nat upplägg mot tidigare år då vi kört ett fa-
miljerally som har haft målgång på Hofsnäs. 
Men i år gjorde vi så att vi bara träffades inn-
an i Borås och körde en ca 4 mils sträcka för 
att sedan komma in på själva träffen i samma 
tid som de övriga deltagarna på Hofsnäs.
 
Vi var 8 bilar så mötes upp i Borås och när 
vi senare kom in på träffen så var där ytter-
ligare några bilar som slöt upp vid SVKG:s 
flaggor.
 
På själva träffen var det lite mindre bilar än 
förra året men det var ändå mycket trevligt, 
kunde gå runt flera varv och titta på flera 
mycket fina  bilar och samtala med trevliga 
människor. 
 
Måste erkänna att när jag går runt på så-
dana här träffar så har jag mycket lätt att 

prata med personer för att inte prata om alla 
personer som kommer fram till mig. Har 
klubbkompisar som tycker att det är lite 
jobbigt att gå runt med mig efter som det 
brukar ta tid.
 
Vädret under dagen var lite sådär, för ena 
stunden så var det sol och värme för att nå-
gon stund senare börja blåsa upp och himlen 
blev svart och det började regna som drog 
över ganska snabbt. Detta hände två gånger 
och naturligtvis var den ena just innan pris-
utdelningen.
 
Hofsnäs är en mycket trevlig träff med en 
bra blandning av fordon, allt från vanliga 
bilar till  en matt rallysaab över till super-
sportbilar både från dåtid och nutid.

Hofsnäs 2010
Text och foto: Kalle Pilkranz


