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bulletin
Ledaren: Jag är Giulietta… och jag är sådant som  drömmar är gjorda av  

Reportage: Besöket på SAAB  Racing: Klassisk racing med SPVM
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Vilken rubrik … blev helt för-
stummad av den!
Å för att inte tala om bilden … i 
denna i särklass så slående an-
nons, går ju inte att undvika, inte 
för mig i varje fall!

Vet inte vad, eller vem, det är som 
gör den så tilldragande … är det 
mitt ständiga sökande efter skön-
het, i tillvaron, i naturen … under 
motorhuven, eller på Konserthuset 
då Gustavo Dudamel dirigerar 
Göteborgs Symfoniker i denna 
konsertsal vid Götaplatsen! 
 Denna konsertsal, som ritades 
av arkitekten Nils-Einar Eriksson 
1935 och anses vara bland de fyra 
bästa i hela världen, på Jorden, i 
varje fall! 

Lite mera om Göteborgs Konsert-
hus …
Göteborgs Konserthus är ett världs-
berömt hus från 1935 med banbry-
tande arkitektonisk utformning. 

Stora salens akustik räknas fort-
farande till en av världens bästa.  
 Konserthuset ritades av arki-
tekten Nils-Einar Eriksson och 
invigdes 1935. Konserthusets stora 
sal med väggar i sykomorlönn och 
plats för 1247 personer är känd som 
en av världens bästa konsertsalar. 

Tillbaka till Giulietta … klippt 
ur Gustaf Sjöholms artikel från 
2010-07-01 17:08

ledare

JAG ÄR GIULIETTA… 
OCH JAG ÄR SÅDANT SOM 

         DRÖMMAR ÄR GJORDA AV.

Heikki Särg
Ordförande
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klubbnytt

En glad Henrik Pihl på Falkenberg 
SPVM 2010. Foto: Per Nilsson
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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
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

Vintern närmar sig raskt. 2010 går mot sitt slut. 
Under 2010 har jag hälsat inte mindre än 58 nya 
medlemmar välkomna till klubben och många av 
dem har redan synts på förarkurser, banträffar och 
rallyn. En rätt betydande del är familjemedlemmar 
som kommit upp i körkortsålder och kan planera 
för ett aktivt sportvagnsliv. 

Några andra tillkommande är stödmedlemmar 
som redan med modersmjölken får ett intresse 
sannolikt ivrigt uppmuntrat av far- och morför-
äldrar.

Medlemsavgiften är fortfarande oförändrat 500 
kr. Klubben har en bra ekonomi och det är en 
förutsättning för att t.ex. våga ta på oss arrang-
era banträffar. Med nästa nummer av Bulletinen 
kommer det en inlaga med bl.a. inbetalnings-
kort, 31 januari är sista betaldag. Men det går 
bra att betala redan nu så är det gjort. Vårt plus-
giro är fortfarande 421 53 – 7 och bankgirot är 
5073-2718. Glöm inte skriva ert namn på avin.  

Apropå glömma, så händer det några gånger om 
året att vi får returer på utskicken av ”Bullen”. 

Det beror på att någon har glömt att meddela 
klubben den rätta adressen. Vi har inte råd att 
köpa den tjänsten och det finns inte tid att gå 
igenom hela adressregistret så snälla, kom ihåg 
oss med ett kort, ett mail eller ett telefonsamtal. 
Om jag inte är hemma så vidarebefordrar någon 
annan i styrelsen till mig. Adresser finns i varje 
”Bulle” och på hemsidan www.svkg.nu.  

När jag ändå är igång, vi har nu mailadresser till 
ca 88 % av medlemmarna. Det är så smidigt, 
billigt och enkelt så jag tycker vi ska satsa på 98 
%.   I varje utskick finns ett antal som inte kom-
mer fram, adressen upphört eller lådan full är 
det vanligaste. Om ni känner på er att ni inte 
fått mail från Magnus Gunnarsson och klubben 
på länge så kolla er mailadress i matrikeln eller 
via mail till mig och lämna den rätta.  Jag rap-
porterar hur det går.

Till sist en god jul och ett gott nytt sportvagnsår!

Benny Wahlberg
Kassör och medlemsregister

Kassören informerar

Namn  Ort Sportvagn Årsmodell
Lasse Lannérus Bengtsfors MGB 1973
Fredrik Malmberg Stenungsund Alfa Romeo 1750 GT Veloce 1969
   Alfa Romeo GTV 6 1985
Ulf Svensson Älvängen SAAB 96 1962

Nya medlemmar från 11 september fram till och med 3 november 2010
www.svkg.nu 
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Racing: Klassisk racing med SPVM Klassisk racing med SPVM

Ett stekande hett Balocco och 
en helfärsk italienare. Vi nötte 
på och kring Fiatgruppens test-
bana med Giulietta - Alfas livs-
viktiga nykomling. 
 Namnet Giulietta dök upp 
i Alfasammanhang första gången 
redan 1954 - klassiskt!
 Motorutbudet består av 
tre överladdade bensinmotorer: 
1,4 TBi på 120 hästar, 1,4 TBi 
på 170 hästar och starkast är 
1.750 TBi Qaudrofoglio Verde 
med 235 hästar. Samtliga in-
klusive de två dieslarna, 1,6 
JTDM och 2,0 JTDM driver 
framhjulen.
 Sexväxlad manuell låda 
är standard medan en dubbel-
kopplingsvariant dyker upp se-
nare i år.
 Längs de italienska lands-
vägarna blir det uppenbart att 
Alfa har vårdat sitt entusiastarv.
  Giulietta är inte bara fa-
ger för ögat utan även barnsligt 
skoj att köra. Styrningen talar 
genom feedback och vägkänsla 
och är samtidigt knivskarp med 

ynka 2,2 rattvarv mellan fulla 
rattutslag. Den manuella väx-
ellådan är funktionell men väl 
sladdrig.
 Bättre fungerar nya chas-
sit som är synnerligen välbalan-
serat och uppför sig neutralt in i 
det sista. Bara vid hårdare ban-
körning tenderar Giulietta att 
understyra. Den elektroniska 
diffbromsen är inte lika effek-
tiv som det mekaniska ditot i 
föredömliga Ford Focus RS, 
men håller ändå hyfsad uppsikt 
över spinnande innerhjul när vi 
laddar på i Baloccos knixigaste 
kurvor.
 Ja, nog har jag fått lite att 
fundera över och visst kunde 
det vara kul … men, det känns 
ändå alltför svårt att överge 
min kära Coupé Quattro 89:a, 
även om kanske pärlemorn från 
1989 skulle må bra av en upp-
fräschning! 
 Fast å andra sidan … 
Giulietta får ju verkligen mitt 
hjärta att klappa lite extra, så 
här innan jul, och ”utan hjärta 

är vi bara maskiner”!
Me’ tack för ett fint 2010 och 
massor av allra bästa … 
en  GOD JUL och ett härligt 
GOTT NYTT ÅR!

Heikki
’arkitekt&racerförare’

Alfa Romeo Giulietta: Belissima! 
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En torsdagskväll i början på november sam-
lades en stor skara sportbilsentusiaster på 
SAAB Automobile i Trollhättan. Touringkom-
miten hade bjudit in SVKG, KAK och Porsche 
Club Sverige medlemmar till en första vinter-
träff hösten 2010.

Totalt hade sextio personer anmält sitt in-
tresse för träffen och faktum är att jag nog 
aldrig sett så mycket folk på en vinterträff 
tidigare, riktigt trevligt. 

Vi var tre som i god tid samåkte från Göte-
borg och snabbt märkte vid den förvandling 
som E45 genomgår och trafiken det medför. 
Till slut var vi framme vid SAABs Norra 

Port där vi möttes av guiden Peter som skul-
le leda in oss till SAAB Safety Center. 

Väl inne fick vi en genomgång av SAABs 
arbete inom krocksäkerhet, vi delades sedan 
in i två grupper för att få en närmare titt på 
verksamheten.  Jag hamnade i grupp 2 som 
började med en 134 meters promenad ner 
längst korridoren där bilarna dras upp till 
88km/h och vid andra änden möter sitt öde. 

Framme i bortre änden av korridoren be-
sökte vi dockverkstaden. Här fick vi lära oss 
att det finns dockor i alla möjliga storlekar 
och modeller. Allt för att passa de krav och 
tester man vill göra t.ex. sidokrock, fron-

talkrock, whiplash etc.  Sedan var det dags 
för byte mellan stationerna och min grupp 
gick vidare till en annan byggnad där man 
gjorde tester på bl.a. inredningar. En robot 
av futuristisk modell fanns uppställd med 
bajonettfattning så att exvis ett dockhuvud 
kunde monteras för att se hur inredningen 
i en bil kan anpassas för att minska person-
skador – PANG! En klar lekstuga tyckte vi 
– vilken miljö att jobba i! Längre in i hallen 
stod en…en bil (?) under ett täcke för att 
dölja det arbete som pågick. ”Prover utförs” 
var ordet vilket direkt satte fart på speku-
lationerna ”…en SAAB 93 har inte den ty-
pen av vinge” var en av flera uttalanden som 
hördes.

Konceptbilen Aero-X öppnas upp

reportage

Besöket på SAAB
Text: Gustaf Hörnestam Foto: Gustaf Hörnestam & Bertil Jaszka

 Svenska Rallyt 1976
Pelle med kompisar kollar kvalitén



www.svkg.nu SVKG-Bulletinen nr 4 – 2010 5

Ur-Saaben

reportage

Det var sedan dags att möta upp grupp 1 
inne i stora hallen och bege oss mot träf-
fens del 2 – SAAB museet. In i bilarna igen 
och iväg till museet.  Som medlem i Tou-
ringkommiten blev det för min del dags att 
börja jobba, jag intog en plats vid entrén där 
medlemmarna kunde bocka av sig för att 
sedan bege sig till auditoriet där det skulle 
hållas två föredrag. Först ut var Dir.Gunnar 
Larsson som haft toppbefattningar på Audi, 
Volvo Cars, Volkswagen och sist men inte 
minst SAAB.  Föredraget kom att handla 
om utveckling av flera bilmodeller inom 
SAAB, från skiss till lansering. Verkligen ett 
inspirerande föredrag som oss alla. 

Kaffe, smörgås och kakor dukads fram ute i 
utställningen där en Spyker snabbt förvand-
lades från LeMans satsningen år 2003 till en 
fikabar. Vi i touringkommiten gillar situa-
tionsanpassningar.

Minglet bröts upp och in i auditoriet igen 
där Dir.Jan Ivansson skulle berätta om 
SAABs  internationella tävlings och rally-
period (1969-1978).  Ännu ett inspirerande 
föredrag tog vid med anekdoter och berät-
telser från rallyresorna världen över som Jan 
var aktiv i såsom mekaniker i SAABs täv-
lingsteam.  Jan hade många roliga sidobe-
rättelser som lockade till skratt, och hand-
lade det inte om Stig Blomqvist, Per Eklund Ordning i ledet

Ordningen kvarstårJan Ivansson berättar om det hårda arbetet som krävs Monte- Carlo rallyt
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reportage

eller Erik Carlsson så var det om problemlösningar långt inne i 
ödemarkerna. Jan tog sedan med oss ut i utställningen för att på 
nära håll beskriva arbetet med bl.a rallybilen, Saab 99. ”Ett växel-
lådsbyte skulle ta 40 minuter…oavsett om det var i öknen med 
en gläfsande orm efter sig eller i snöstormen med ett antågande 
snömonster”.  Snabbt fick vi åhörare perspektiv på saker.

Vi tackade både Gunnar och Jan för föredragen och fick på egen 
hand gå runt i utställningen där flera rallybilar såväl som proto-
typer och innovationer från SAABs historia finns uppställda för 
att sedan mötas upp vid entrén för en avslutning – konceptbilen 
Aero-X öppnades upp för en närmare titt.

Stort tack till alla ni som kom på denna träff och förgyllde den 
ihop med oss i Touringkommiten.

Jan Ivansson berättar om hur arbetet med rally 99an var

Ordning i ledet när Touring bjuder in till SAAB träff Ready for take off

Tävlings-Spyker omgjord till fikabar
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Kinnekulle Ring 
– Berg och dalbanan
Kinnekulle Ring är belägen strax utan-
för Götene i Västergötland och bygg-
des 1969. Här har det bland annat körts 
F2 på 70-talet och idag besöks banan av 
ett tiotal racingserier under året varav 
SPVM var en av de första i mitten av Maj.  
 
Detta är en bana som jag känner väl sedan 
tidigare då jag besökt den ett otal gånger 
tillsammans med bland annat Sportvagns-
klubben. Också en av de få banor där jag 
tidigare tävlat då jag åkt SVKGs Sprintrace 
här under bankalasen. Nu var det dags på 
riktigt och jag var ordentligt nervös både 
för hur bilen skulle fungera och hur pass 
konkurrenskraftig jag skulle vara i det stora 
startfältet. Efter kvalet visade det sig att eki-
paget stod sig väl bland årets deltagare och 
jag knep första startruta i årets första tävling.  
 
”Om jag inte var nervös innan...” brukar det 
heta. Tiden verkade stå stilla under den rull-

lande starten då vi gled 
sakta nedför startrakan 
i väntan på att lamporna 
skulle slockna. Starten 
gick bra och jag jagades 
sedan av Henrik Eriks-
son i sin Porsche 944 
hela tävlingen. Men ef-
ter 15 körda varv kunde 
jag passera över mållin-
jen som förste man vil-
ket var en otrolig kick. 
Att han varit snabbare 
än mig under tävlingen 
kunde man se i resultat-
listorna som visade att 
han skulle starta före 
mig i deltävling 2 vilket 
baseras på den varv-
tid som man kört i första loppet.  
 
Från andra startrutan fick jag till en bra 
start igen och kunde smita förbi Henrik i 
den något tyngre Porschen in i kvarnkur-
van. Nu blev det samma plågsamma jagan-
de som i tävling 1 fast ännu tätare mellan 

bilarna. Men också denna gång kunde jag 
svettig & trött men otroligt glad återigen 
ställa mig överst på pallen tillsammans 
Henrik Eriksson och Robert Serwanski.  
 
Vilken otrolig start på säsongen det blev!! 
Men skulle jag kunna vara lika konkurrens-
kraftig på årets övriga deltävlingar? 

För några år sedan påbörjades bygget av en 
Mazda Miata för att tävla med. Bilen har ge-
nomgått en långsam evolution och 2010 blev 
första året då jag körde hela tävlingsserien 
tillsammans med SPVM. Här följer en sam-
manfattning av säsongen och min jakt efter 
seger i klassen Roadsport C. 
 
SPVM står för Sportvagnsmästerskapet och 
är en svensk nationell racingserie med en 
hel del nordiska inslag av gästande dans-
kar m.m. Dess rötter sträcker sig drygt 30 
år tillbaka i historien då ett antal sport-
vagnsklubbar i regionen beslutade sig för 
att ta sina sina sportbilar till banan och 
testa dess egenskaper mot varandra. Idag 
består SPVM av 8 olika klasser och ca 100 
aktiva förare. Dessa träffas 5 helger un-
der året på de svenska motorbanorna och 
gör upp om pallplatserna under gemytliga 
förhållanden. Bland deltagarna finns ett 
15-tal medlemmar ur Sportvagnsklub-
ben fördelat mellan de olika klasserna.  
 
Vilka banor som körs har varierat under 
åren men det finns ett par återkommande 
favoriter. Under 2010 gjorde en helt ny 
bana debut i kalendern. Som allra första 

tävlingsserie skulle 
SPVM få möjligheten 
att komma till Got-
land Ring och inviga 
dess nybyggda mo-
torbana belägen vid 
ett kalkbrott på öns 
norra ända. I övrigt 
var det bekanta banor 
för de flesta bestå-
endes av Kinnekulle 
Ring, Mantorp Park, Ring Knutstorp och 
Falkenbergs Motorbana. Detta gav oss en 
möjlighet att få tävla på flera historiska 
banor under organiserade former precis 
som de brukats så många gånger tidigare.  
 

En tävlingshelg består av träning, kval och 
två tävlingar och sträcker sig allra oftast över 
2 dagar. Stående eller rullande start avgörs 
av arrangören och antalet varv beror på hur 
lång banan är då distansen ska vara ungefär 
densamma på de olika banorna. 

racing

Klassisk racing med SPVM
Text: Henrik Pihl Foto: Per Nilsson m.fl

SPVM på Anderstorp 1986. Från SPVMs hemsida

Roadsport genom tiderna. Från SPVMs hemsida

Samlat fält över TV-krönet på Kinnekulle. Foto: Jari Olavison
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racing

Ring Knutstorp 
– Klassikern SSM 

”Ska man köra en tävling ska man köra 
SSM” brukar det heta. Lovorden för 
Svenskt Sportvagnsmeeting på Ring 
Knutstorp strax innan semestern är många 
och med all rätt. 300 startande bilar un-
der 3 dagars tävling är något som man 
inte vill missa om man har det minsta 
intresse för motorsport i det här landet.  

Ring Knutstorp är skåningarnas stolthet 
och en bana med goda publikmöjligheter. 
Publikrekordet på 21.000 besökare under 
F3 loppet 1968 med bland annat Ronnie 

Peterson och Reine Wisell står sig än idag. 
Banans nuvarande sträckning stod klar runt 
1970 men här har körts tävlingar i när-
mare 10 år innan dess. Det är en väldigt 
kuperad bana med allt ifrån hårnålar till 
långrakor. En riktig favorit bland förarna!  
 
I år var det närmare 35 grader varmt un-
der helgen vilket gjorde att temperaturen 
i bilarna inte var alldeles bekväma. Bilen 
hade fått sig ett set nya däck men jag hade 
inte fixat den stökiga växellådan vilket jag 
hade lovat mig själv några veckor tidigare.  
 
Jag kvalde in som 4:e bil i klassen men smet 
förbi några bilar redan på första varvet. Ty-
värr tappade jag snart denna placering då 

jag återigen fick problem med 3:ans växel 
ut på baksidan. Och i kampen om den sista 
pallplatsen så slutade det hela nästan i sand-
fållan efter en attack i slutet på rakan. När 
väl målflaggan föll hade jag återtagit samma 
placering som då jag startade tävlingen. 

Andra loppet blev något mindre spännande 
då jag återigen startade på 4:e plats men 
tyvärr inte fick en ordentlig fight med nå-
gon under hela loppet. Ytterligare en 4:e 
plats och därmed tappade jag en del poäng 
i tabellen. Jag hade fortfarande ledningen i 
mästerskapet men endast med ett fåtal po-
äng och nu ville det till att få ordning på 
både bilen och körningen om det skulle 
hålla hela vägen.

Mantorp Park 
– Endagarsloppet 
Nästa deltävling gick på klassiska Man-
torp Park som även den stod klar 1969. 
Här har det sedan dess körts både F2 och 
standardracing genom tiderna. Idag är nog 
banan mest känd för sin dragracingraka 
och som en hållpunkt i STCC kalendern.  
 
SPVM hade bokat banan på självaste natio-
naldagen och detta var den enda endagarstäv-
lingen under året. Då uppslutningen till täv-
lingen var mindre än på Kinnekulle fick dela 
banan med systerklasserna Roadsport A & B. 
 

Efter en fantastisk premiär veckorna innan 
hade jag hoppats på att kunna prestera även på 
Mantorp trots att det var en ny bana för mig. 
Jag kvalade med nöd och näppe som snab-
baste bil i klass C vilket gav mig en startruta 
ungefär i mitten av det blandade startfältet. 
Att åka tillsammans med de mer effektstarka 
bilarna i klasserna ovan gör tävlingen mer 
spännande men kan också skapa en hel del 
oreda under loppet. Halvvägs genom lop-
pet gör jag en ordentlig miss i sista kurvan 
och halkar ner till 3:e plats. Och i kampen 
om 2:a platsen så snurrar jag sedan av banan 
efter den långa rakan. Lyckligtvis kan jag 
ta mig i mål utan att tappa fler placeringar. 

 

Även i andra tävlingen startar jag som första 
bil i klassen efter en bra varvtid i dagens första 
deltävling. Men tyvärr börjar växellådan brå-
ka när jag ska växla ifrån 2:an till 3:an. Ett 
gammalt problem jag haft tidigare men som 
nu blivit värre igen. Jag tappar därmed ett par 
placeringar samtidigt som jag känner att jag 
kör riktigt dåligt när frustrationen kommer 
krypande. Ytterligare en 3:e plats blir resul-
tatet efter 10 varv på den lite längre banan.  
 
En liten besvikelse infinner sig i mitt täv-
lingssinne trots en totalt sett ganska hyfsad 
helg. Så efter det att jag lovat mig själv att för-
bereda mig bättre till nästa tävling så vändes 
nosen mot garaget i Göteborg igen. 
 

Gotland Ring 
– Månrejset 

Gotland Ring är Sveriges nytillskott vad 
gäller motorbanor. De fick sin banlicens 
endast veckorna innan SPVM skulle gästa 
banan som första godkända tävlingsklass. 
Då banan beskrivs som en nordisk vari-
ant av Nurburgring hade vi stora förhopp-
ningar på denna deltävling. Väldigt få av 
deltagarna hade tidigare besökt vare sig 
banan eller ön vilket gjorde att det blev en 
sorts förlängd semester i slutet av Augusti.  
 
Våran vice ordförande Niklas Falk är som 
bekant även aktiv inom SPVM där han täv-
lat under många år. När jag frågade honom 
veckorna innan tävlingen om hur det gick 
med arrangemanget av att ta SPVM till 
Gotland gjorde han en klockren jämförelse 

som är svår att glömma. Att ta sig till Got-
land under lågsäsongen för att åka racing är 
ungefär lika hanterbart som att arrangera en 
tävling på månen blev svaret. 
 
Nu hade jag fått dit en ny växellåda och 
monterat en annan frontspoiler i hopp 
om att bilen skulle fungera felfritt under 
helgen på ön. Någon tid för provkörning 
hade det tyvärr inte blivit så det var med 
en vissa oro för driftsäkerheten som vi las-
tade bilen på kärran och korsade landet. 
 
Väl på plats fick vi en heldagsträning under 
fredagen i strålande väder. Detta behövdes 
verkligen då man var helt bortkommen på 
den nya banan. Tiderna sjönk stadigt un-
der dagen men kantades också med ett och 
annat besök i sandfållan. Att banan skulle 
bli en ny favorit tog det dock inte många 
kurvor att förstå. Den är väldigt teknisk 

och kuperad vilket passar våra effekts-
nåla men svängvänliga bilar mycket bra.  
 
Söndag morgon gjorde jag en sista kontroll 
av bilen och gav mig ut på kvalet. På mitt 
första varv fick jag till en tid som match-
ade min bästa tid ifrån träningen dagen 
innan. Mer hann jag inte göra innan jag 
såg att motortemperaturen sköt i höjden! I 
depån visade det sig att kylarlocket inte var 
ordentligt stängt och motorn hade tryckt 
ur sig vattnet och gått varm. Därmed fick 
jag följa resten av kvalet ifrån depåväggen 
medans motorn fick sig en välförtjänt vila 
och lite nytt vatten. Min kvaltid visade sig 
stå sig bra och gav mig ytterligare en start-
position i första led och jag såg verkligen 
fram emot tävlingarna senare under dagen. 
 
Nu rullade mörka moln in över banan men 
inte en droppe kom från himmeln. Pratäm-

Hård fight om pallplatserna under årets upplaga av SSM. Foto: Racefoto
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net i depån var givet då regnet verkligen 
hängde i luften. Strax innan start hade det 
fortfarande inte kommit en droppe på ba-
nan så jag chansade på torrdäck och rull-
lade ut till start. Naturligtvis öppnade sig 
himmeln och regnet vräkte ner under upp-
ställningsvarvet. De nästkommande var-
ven var något av det läskigaste jag upplevt 
bakom ratten på en bil. Banan var såphal 
och på rakan såg man ingenting pga. av 
sprutet ifrån bilarna framför. Jag var hårt 
uppvaktad av Andreas Halbig som var klart 
snabbare på det våta underlaget. Till sist 
gick det inte hålla honom bakom längre 

utan han passerade mig på insidan och jag 
kunde koncentrera mig på att ta bilen i mål.  
Till andra tävlingen såg det ut att torka upp 
men lagom till line-up så började det droppa 
igen. Och när jag rullar ut på formationsvar-
vet så tvärdör bilen plötsligt och vägrar star-
ta! Det var ju just detta som inte fick hända 
och jag testar allt för att få bilen att vakna 
till liv igen. Till slut hoppar motorn igång 
och jag kan återta min placering som 2:a 
på startplattan. Denna gång får jag kämpa 
än mer med bilarna bakom och Niklas Falk 
passerar mig med lätthet under de inledan-
de varven. Fredrik Henriksson i sin svarta 

Mx5:a dyker upp strax bakom och jag är 
nära att halka ner på 4:e plats när hans mo-
tor plötsligt ger upp. På samma varv brom-
sar Niklas för sent efter rakan och tar en tur 
genom kalkstenen och plötsligt är jag uppe 
på 2:a plats igen! Niklas kommer dock snart 
ifatt men gör en stilig piruett i backspegeln 
på det sista varvet. Ett fantastisk race och 
den hittills roligaste tävlingen jag någonsin 
kört. Bilen fungerade bra under helgen men 
nu hade jag tappat värdefulla poäng och 
delade mästerskapsledningen med Andreas 
Halbig inför finalen på Falkenberg. 

Falkenbergs motorbana 
– Finalen
Falkenbergs motorbana är Sveriges abso-
lut snabbaste tävlingsbana där vi egent-
ligen bara bromsar 2ggr per varv. Den 
byggdes samtidigt som de flesta andra ba-
nor i Sverige och stod klar på våren 1967. 
2004 byggdes den om något då den an-
sågs lite för snabb och farlig. Idag körs det 
mängder med tävlingar här och SPVM 
har årligen gästat banan sedan 70-talet.  
 
Det var nu det skulle avgöras och spänning-
en var på topp i det glada gänget som präg-
lar SPVM. Lite småregn och kallt väder men 
gott om bilar i depån då vi delar tävlings-
helgen med Rikshistoriska Klubben, RHK. 
Falkenberg är också en bana som jag kän-
ner väl men där jag inte kört ett varv sedan 
året innan. En titt i tabellen och jag inser att 
allt man jobbat för under året snabbt kan 
gå till spillo om man skulle få ett tekniskt 
problem eller åka av och därmed få 0 poäng.  
 
Då jag vet att jag inte är så snabb i regn så 
hoppades jag verkligen inte att denna helg 
skulle regna bort, bokstavligen talat. Med 
dessa tankar rullar jag ut på kvalet och tar 
det ganska lugnt inledningsvis. Hornen 
växer dock snabbt på plats och snart går det 
för allt vad bilen håller. Banan torkar sakta 
upp och tiderna sjunker för varje varv. Väl i 
depå så var det en skön känsla att se att jag 

lyckats få den snabbaste tiden och skulle få 
starta längst fram i det stora fältet av bilar. 
 
Pulsen var riktigt hög när man återigen stod 
där på startplattan i väntan på att tävlingen 
skulle starta. Kommer det något mer regn? 
Kommer bilen plötsligt att dö igen som den 
gjorde på Gotland? Drog jag verkligen alla 
hjulmuttrarna? Räcker bensinen hela vägen 
i mål? Väger jag tillräckligt vid målgång? 

Sådär kan man hålla på i all evighet 
om det inte vore för att lamporna 
plötsligt slocknar och tävlingen är i 
full gång. Jag får en perfekt start och 
redan på första varvet så har jag en 
lucka till bilarna bakom. Det gör att 
man kan fokusera totalt på sitt eget 
race samtidigt som bilarna bakom 
slåss om placering. Det blir en trygg 
resa till målflaggan precis som plane-
rat. Därmed plockar jag några extra 
poäng gentemot konkurrenterna in-
för eftermiddagen och deltävling 2. 
 
Sista tävlingen för året och än finns 
det chans att göra bort sig! Allting 

dubbelkollas och trippelkollas och ändå 
känns det som om man glömt något. Det är 
en sammanbiten och tankspridd Henrik som 
rullar ut till startrutan samtidigt som man 
försöker intala sig själv att det här egentligen 
bara är på skoj.  Här finns varken segerpeng-
ar eller hedersmedaljer men ändå känns det 
som det viktigaste i hela världen just då. 
Kanske är jag lite av en tävlingsmänniska?!  
 
Finalen blir nästan en kopia på tävlingen 
innan och jag får snabbt en lucka mellan 
mig och bilen bakom. Full koncentration på 
kurvorna och det går snabbare än någonsin 
tidigare på den här banan. Därmed kan jag 
ta årets sista målflagga som första bil och 
säkra segern i mästerskapet!

Det är så sjukt kul att åka racing när bitarna 
faller på plats och allting bara klaffar. Det 
här året funkade det mesta som planerat och 
det blev en fantastisk resa som man aldrig 
kommer att glömma. Och nu är man fast i 
tävlingsträsket för evigt. Vad kan vara roli-
gare än det här?!

Niklas Falk och Jonas Bernhardt - Två medlemmar från SVKG gör upp om placeringarna. 
Foto: Racefoto

Starten i tävling 1 på Falkenberg. Foto: Racefoto 

Glada gossar på pallen. Robert Serwanski, Henrik Pihl & 
Andreas Halbig. Foto: Racefoto
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Jag heter Lasse och kommer ursprungligen 
från Göteborg, men är sedan tidigt 70-tal bo-
satt i norra Dalsland där jag driver trafikskola. 

Innan dess var jag en tid bosatt på Gotland 
och tillsammans med kärestan har vi på 
senare tid gjort ytterligare resor till denna 
ö. På senhösten förra året var vi åter där 
och fick då smak på någon form av öppen 
sportbil då jag såg några Beetle Cabbar på 
ön. Nåja, denna bil är nog i mitt tycke lite 
för modern och blickarna riktades därför i 
stället mot en engelsk bil. Under det glada 
60-talet arbetade jag nämligen på Koppart-
rans bensinmack i Långedrag/Göteborg och 
fick då stifta bekantskap med diverse olika 
bilar; bl. a. MG-bilar. Önskedrömmen var 
en MGA, men plånboken informerade mig 
om att en MGB var helt rätt just nu.

Både tidningar och internet utnyttjades för 
den goda sakens skull och till slut hittade jag 
en MGB av -73 års modell inte så långt från 
där jag bor, närmare bestämt i Trollhättan. 
Då jag inte var helt uppdaterad vad gäller 
tekniska data lät jag mig styras av säljaren 
Magnus goda o kloka beskrivning av bilen 
som ursprungligen kommer från Texas i 
USA, men importerades till Sverige 1992. 

Den är totalrenoverad och ombyggd 1991-
1992 enligt Europa specifikationer och om-
lackad i British Racing Green Metallic och 
har efter denna helrenovering rullat mindre 
än 800 engelska miles. 

Chassiet är zinksprutat på Trollhättans Me-
tallsprutning och rost finns över huvud ta-
get inte på bilen. All plåtbearbetning - både 
trafikbucklor och containerskador - gjordes 
av en professionell firma i Witney utanför 
Oxford i England och lacken lades av en lo-
kal lackerare i Oxford. 

Motormässigt blev den  helt nedmonterad 
1994 och genomgången samt uppborrad till 
ca 1950cc. Den fick då bl.a. vassare kam, 
smidda kolvar, elektronisk tändning, vevax-
eln omslipad med nya lager och svänghjulet 
lättat med ca 10 kg. Topplocket är konverte-
rad till blyfri bensin; d.v.s. med bronsbuss-
ningar och nya ventiler. Det sitter 2 stycken 
SU-förgasare på bilen av HIF-typ som är 
helt genomgångna med nya nålar och säten 
1992. Växellådan är av en konventionell 
4-växlad typ utan överväxel. 

Gammal kärlek rostar inte
Text & foto: Lars Lannérus

reportage
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Kardanens knutkors har bytts och bakaxeln helrenoverades med la-
ger och bussningar 1993. Alla hjullager är bytta. Det enda som inte 
tagits isär är bensintank och växellåda. Annars har varenda skruv 
tagits isär och antingen kromats om eller bytts ut.

SPAX teleskopstötdämpare monterades samt uppgraderade kräng-
ningshämmare runt om enligt fabrikens specifikationer och den är 
registreringsbesiktigad med 15x7” fälgar och med däckstorleken 185 
X 65 X 15. 

Instrumentbrädan är numera mahognyfanerad och lackad eftersom 
originalet var sönderbränt - ett byte var därför nödvändigt. Likadant 
var det med läderstolarna och övrig inredning som bytts ut och den 
nya kompletta inredningen kommer från MG-Owners Club i Eng-
land och är så nära originalet man kan komma. Ratten är en Moto-
Lita träratt som monterades 1992, men som i år har bytts ut till en 
tjockare variant pga problem med mina fingrar.

Vi har nu haft förmånen att få göra ett antal härliga resor med bilen 
– både kortare och lite längre - och bilen med sin gröna färg och sitt 
murrigt härliga avgasljud drar många lystna blickar till sig. I sensom-
ras var vi en vecka på Gotland med bilen och varje stund tillsammans 
ute på vägarna ger oss en ovärderlig känsla av välmående. Det har 
t.o.m. hänt att äldre gentlemän kommer fram och frågar om de får 
”klappa” bilen! Självklart, inga problem.. :- )

Det sägs att gammal kärlek aldrig rostar och kanske, kanske stäm-
mer det i detta fall. I vart fall har vi fått tillökning i familjen i form 
av en MGR V8 – inte så illa den heller! Men som sagt – gammal 
kärlek rostar inte..!
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LångTur 2010 
230 mil sommarpärlor 
och sevärdheter
Text & Foto: Touring

SVKG:s Långtur 2010 gick 11-17 juli. Vi körde 230 mil på 7 dagar på 
vackra och krokiga vägar och besökte massor av sevärdheter efter vä-
gen. Här är en kortare resumé.

Dag 1 gick från Göteborg till Gränna med lunchstopp vid Torpa   
 Stenhus och eftermiddagsfika på toppen av Taberg.

Dag 2 gick från Gränna till Kalmar med stopp vid Glasriket.

Dag 3 från Kalmar till Kristianstad med bl.a. besök i Kristianopel
  och bilkyrkogården i Ryd.

Dag 4 från Kristianstad till Simrishamn med promenader vid 
 Forsakar i Degeberga och Stenshuvud vid Kivik.

Dag 5 från Simrishamn till Skanör med stopp vid Ales stenar och 
 Smygehuk.

Dag 6 från Skanör till Mölle med stopp vid Sturup Raceway och 
 Söderåsens Nationalpark vid Röstånga.

Dag 7 från Mölle till Göteborg via Laholm och Åkulla bokskogar.

Se sträckorna i detalj på www.langtur.se 

Idén med LångTur är man ska kunna vara med på den eller de 
sträckor man själv väljer ut. Det är bara att komma till samlings-
platsen till för eller eftermiddagens gemensamma körning i kolonn.

Vill man inte köra i kolonn startar man när man själv vill, och man 
kan lika gärna köra sträckorna vilken dag som helst som passar en 
själv bättre. 

Blev Du sugen så planerar vi genomföra LångTur 2011 under v.30 
dvs. sista veckan i juli.

SVKG Touring

Eftermiddagsstopp på toppen av Taberg. Fr.v. Per Oleskog, Micael Lidmalm 
samt Åke och Katarina Hofström.

Micael Lidmalm på torget i Gränna

Kalle Pilkrantz åkte på nyinköpt 
BMW

Per Oleskog på Stenshuvud

Kalle vid morgonsamling i Skanör

Touringkommittén hälsar välkomna till 
säsongens torsdagsträffar!
Torsdagsträffarna under vinterhalvåret inträffar första torsda-
gen i varje månad, oktober till april. Kontrollera klubbens hem-
sida för detaljerad information och eventuella ändringar.

Vintertorsdagsträffar höst 2010-vår 2011:

 V 6/10: Nattrally 2010
 V 4/11: Studiebesök på SAAB i Trollhättan
 14/12: Filmkväll! Tema Italien, kl 19.00
    6/1: Ingen träff.
    3/2: Mer info kommer senare
    3/3: Mer info kommer senare
 7/4: Mer info kommer senare
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Jag har blivit biten av motorcykelkörning, ett 
rejält bett med långsiktiga följder. Och nu ver-
kar en infektion ha spridit sig till huvudet för 
jag går och tänker på trimmade hojar, körtek-
nik och banåkning mest hela tiden. 

Men jag har egentligen aldrig varit sådär 
grymt sugen på motorcykel, det har mest 
varit runt sportbilar som tankarna virvlat 
genom åren. Grannen mittemot har dock 
gång på gång i säkert 20 år påtalat tvåhju-
lingens förträfflighet och överlägsna teknik. 
Hans samling av roadracinghojar har förvis-
so imponerat och åsamkat ett visst habegär 
men aldrig så mycket att det varit på tal om 
att gå på två hjul.  

Men så en vårdag för tre år sedan hände det 
sig inte bättre än att samma grannes lilla 
Honda ställdes ut till försäljning. Ni vet sä-
kert alla att speciellt våren är en årstid då 
man har svårt att motstå frestelser och stol-
liga ideér framstår som högst normala och 
genomförs utan betänkligheter.  - Jaa, of-
ficiellt så funderade jag i någon vecka eller 
två, men oss emellan så tog det nog inte mer 
än maximalt två röda att bestämma sig. Nå-
väl, efter den fejkade betänketiden och en 
tur till Bankomaten så rullades en Honda 
RVF400R av 1994 års modell sådär en 50m 
till nytt garage tvärs över gatan och ett nytt 
intresse var fött. 

Jag tänkte försöka göra en jämförelse mellan 
sportvagnskörning som jag hållit på med i 

över 20 år och hojkörning som jag bara kör 
under tre säsonger fram tills nu, men först 
lite mer uppsnack.

Modellen jag köpte är en lillebror till den 
mer kända Honda RC45 (RVF750R) som 
i trimmat utförande tävlade i World Su-
perbike från -94 och framåt. Den har för 
sin tid ganska raffinerad teknik med en 
400cc V4a, kugghjulsdrivna kamaxlar, 
’upside down’ framgaffel och enkelsving. 
Den är utseendemässigt i stort sett identisk 
med den större superbike-brorsan om än 
något mindre i allt, både i mått och vikt. 
 
Att denna lilla 400’a var relativt billig i för-
säkring och ganska beskedlig effektmässigt 
med drygt 60 hästar gjorde det hela till ett 
lämplig ekipage att starta med och lära sig på. 
Jag tänkte till en början ha detta mest som ett 
kul komplement till övriga hobbies eftersom 
jag varken såg motorcykelsemestrar eller nå-
gon roadracingkarriär framför mig.  

Jag tog MC-kort när jag gjorde lumpen, 
åkte Husqvarna 258 i Flygvapnet när jag låg 
i Karlsborg. Insåg att ett kort skulle vara bra 
att ha så jag körde upp i Skövde när man 
ändå hade lite träning gratis. Har sedan dess 
kört en hyr-hoj på Kos en gång och gran-
nens Super Motard en vända runt kvarteret. 
Hade med andra ord i princip inte lutat alls 
eller kört fortare än 110 på motorcykel... 
Dvs, man skulle kunna kalla mig nybörjare 
eller en riktig gröngöling på detta.

Under första sommaren så rattade jag runt 
högst försiktigt enbart på allmän väg. Tyck-
te det gick väldigt fort redan vid 150 rakt 
fram och tanken på banköning fanns inte 
riktigt även om jag nog insåg att detta med 
motorcykelåkning var roligare än jag för-
väntat mig. Under den hösten så började jag 
även följa varje Moto-GP lopp på ViaSatten 
och smygläsa om trackdays på ett sporthojs-
forum på nätet.
 
År nummer två inleddes med att tjacka 
skinnställ vilket gjorde utrustningen kom-
plett. Och dessutom efter en hel vinter 
med Valentino Rossi-repriser på Kanalen 
så var alla eventuella hinder undanröjda 
och ursäkterna som bortblåsta. En anmälan 
skickades in till ’lugn grupp’ på en lämplig 
bandag på Kinnekulle. – Tjuren skall ju tas 
på själva hornet, som ni vet...
 
En kompis och kollega påminde mig för 
någon vecka sedan vad jag sa efter första 
bankörningen.... ”- Dom är ju inte kloka, 
dom kör ju som idioter...” jag åsyftade då på 
gänget som körde i dom snabba grupperna. 
Jag tyckte det helt enkelt gick vansinnigt 
fort när man stod och kollade på vid start 
och mål. Själv tyckte jag att jag körde be-
drövligt långsamt och dessutom med små 
marginaler. Jag tänkte att här gällde det att 
se denna satsning på väldigt lång sikt. - En 
femårsplan gjordes upp...

 

Dags att sadla om...
Text: Michael Stadig Foto: Henrik Thuresson m.fl.

Artikelförfattaren drömmer om att köra MotoGP och ger sig här ut på Anderstorp’s start & mål-raka under en kvällskörning i slutet av augusti. 
Foto: Henrik Thuresson 

racing
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Körtekniskt så skiljer det sig givetvis en hel 
del. Det självklara för ögat är ju att man lu-
tar inåt i kurvorna när man svänger med en 
motorcykel. En bil istället lutar något litet 
utåt i svängen. På en hoj så sitter man helt 
fritt i sadeln och kroppen arbetar och ger 
styrsignaler med sin förflyttning av tyngd-
punkt och position till skillnad 
mot bilen där man sitter fastspänd 
och styr mestadels med ratten. 
Man jobbar också aktivt med föt-
ternas position på fotpinnarna vil-
ket är mycket viktigt att få till så 
man kan balansera cykeln rätt och 
att innerfoten inte tar i asfalten vid 
större nedläggsvinklar.

Samtidigt så är principen för att 
göra ett snabbt varv och utnyttja 
banan ungefär densamma. Spår-
valen är ganska lika bil, dvs. man 
försöker bromsa så sent som möj-
ligt, köra vad däcken tål i kurvan 
och hitta apex och sedan så tidigt 
gaspådrag ut ur kurvan som möj-
ligt för att gasa järnet och ner med 
huvudet på rakan. 

Under förra sommarens två bankörningar 
ägnade jag många varv med att nöta in alla 
detaljer så dom sitter med automatik under 
ett helt varv. Fler Moto-GP lopp med Rossi 
& Co studerades sen under vintervilan och 
det kändes om jag visste i teorin hur man 
skulle göra detta.

I ett försök att forcera 5-årsplanen så gick 
jag ut med ett officiellt nyårslöfte att knä-
skrap skulle uppnås under 2010 så var det 
bara att vara tidigt ute att anmäla sig till 
trackdays i våras. Kinnekulle utsågs även nu 
till lämpligt banobjekt och anmälningav-
gifter batalades in. Redan under årets första 
körning i Maj så gick det så bra att jag var 
mogen att flytta upp i den snabba gruppen 
och under sommaren tredje besök på Kinne-
kulle så kunde jag bocka av nyårslöftet med 
regelbundet knäskrap i samtliga svängar.
  

Hittils har det blivit cirka 
500 varv i både vått och torrt 
på Kullen med bästa varvti-
derna på 1.05 under fina för-
hållanden. Detta kan jämfö-
ras med tider på runt 56 sek-
under som en toppmodern 
600-kubikare med slicks, 
race-kit och färdigutbildad 
chaufför kör runt på där. 
 
Bandagarna på Kinnekulle 
som jag varit på har varit 
väldigt välordnade och trev-
liga med många instruktörer 
och tydliga regler att följa. 
Man kör maximalt 20st in-
delade i fyra grupper efter 
körerfarenhet och snabbhet. 

På årets sista körning i september på An-
derstorp var arrangemanget lite friare vilket 
funkade fint nu när man har fått mer rutin. 

- Ja, vad är då den största skillnaden, vad går 
fortast och vad är roligast att framföra på en 
bana...bil eller mc?

Motorcykelkörning är en mycket mer fy-
siskt upplevelse och mer intensivt i jämfö-
relse. Cykeln känns också mer levande är en 
bil. Alla detaljer som att när bakhjulet lyf-
ter lite lätt vid hård inbromsning, den lätta 

skakningen i styret när man lägger över från 
ena till andra sidan under fullgas och gy-
rokrafterna i framhjulet när man motstyr 
känns väldigt tydligt och direkt. Det gör 
en stor skillnad på hur fort man kan köra 
om man verkligen jobbar hårt på hojen med 
att hänga ut kroppen och fötternas place-
ring. Skillnaden är enorm mot att bara sitta 
stelt upprätt och bara jobba med gas och 
broms. Sen känns det att man på något vis 
blir ett med banan när man i fullt nedlägg 
runt hela Kvarnkurvan skrapar  knäpucken 
och armbågen bara är några decimetrar 
från asfalten. Att köra Morgan känns rik-
tigt stilla och odramatiskt som jämförelse. 

Man kan nog generellt säga att en mc kör 
fortare på rakan och en bil vinner i kurvor-
na. Bilen har betydligt bättre fäste pga mer 
däck i asfalten. Motorcykeln har, efter att 
förlorat lite i starten, en hårdare acceleration 
pga ett bättre vikt/effekt-förhållande och en 
mycket mindre frontarea. 

Jag fick nöjet att provköra en modern 
1000-kubiks sporthoj med ca 170hk på 
Kinnekulle i slutet av sommaren och acce-

lerationen var helt hysterisk på 
den korta rakan. Känslan gick 
inte att jämföra med min Mor-
gan som ändå trycker på rätt bra. 
I rena siffror kanske det dock är 
jämnare eftersom de ovana kör-
intrycken  kan ha spelat mig ett 
spratt på en stark RR-hoj. Vikt/
effekt-förhållandena med förare 
och allt är som jämförelse ca 1.6 
respektive 3.0 kg/hk för denna 
mc och min gröna Morgan. 
 
Nyhetens behag spelar nog in 
lite grand att jag tycker mo-
torcykel leder på ’Rolighets-
toppen’ just nu. Det skall nog 
till en Formula Renault 2.0 
för att få bilkörning upp på en 

delad första plats....fast då kommer den 
hojfrälsta delen inom mig genast kon-
tra med en 180 hästars italiensk skönhet.  

Hälsningar Michael

I väntläge på Kinnekulle, en bana som passar en liten kvickstyrd hoj 
mycket bra. Foto: Kenneth Johansson

Än så länge snabbare; Morgan 4/4 BDG     Foto: Nils Ljung

231 hästars Morgan-bilar körs bäst i lugn och avslappnad stil. 
Foto: Lars Rosén
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Den 6 oktober 2010 var det åter dags för Svkg 
nattrally att gå av stapeln. Till årets rally hade 
touring tänkt att förenkla lite genom att bara 
hitta några goa vägar att åka på för att sluta 
på ett mat- ställe och äta en god middag.

Inför planeringen så hade vi flera förslag på 
trevliga matställen men fastnade tillslut för 
stationen i Norsesund som vi vid två tidigare 
tillfällen besökt med gott resultat och ”gott”  
blev det  även denna gång.

Vi tittade lite i deras meny och kom fram 
till att vi skulle äta Schweinhaxe med pota-
tis- och palsternackspuré, surkål samt ölsås. 
Medpassageraren kunde till detta serveras 
en god öl  medans vi förare fick en läsk. 

Nu bar det sig inte bättre än att maten vi val-
de skulle tillagas med ett långkok på 8 tim-
mar så vi måste bestämma två dagar innan 
själva rally hur många vi skulle bli. Detta 
kan vara lite svårt med vissa SKVG arr ef-
tersom antalet deltagare brukar varierar 
kraftigt. Nu blev vi 26 personer men vi har 
på liknande arr. ibland varit så få som tre, 

fyra personer. Måste varit matens förtjänst 
att vi denna gång blev så många.  (red. anm. 
SVKG är numera även en gourmetklubb)  

Jag hade rekat en bra bland-
ning utav sträckor  som skulle 
göra deltagarna lagom trötta 
och mycket hungriga då dom 
kom fram till stationen där 
maten väntade. För hungrig 
visade sig vara något man 
borde vara då det framför en 
lades upp ett stycke knä. Först 
bara tittade jag på stycket och 
tänkte –ska jag, eller ska jag 
säga att jag tog en korv på 
vägen och smita ut bakvägen. 

Till slut så tog jag modet att pröva och det 
var rätt beslut. 

För attans vad gött det var och ölsåsen, Jag 
säger bara det. Ölsås! Mummmms. (red. 
Amn. Maten var så fantastiskt god att det 
tillslut nästan blev handgemäng om dom 
sista bitarna runt mitt bord. En riktig Aste-
rix & Obelix kväll)

Vill  tacka alla deltagare som gjorde detta 
rally mycket trevligt och hoppas att ni också 
tyckte detta samt att ni som inte var med 
fattar vilket drömarr. ni missade och kom-
mer på klubbens touring arr. nästa år.

Med vänlig hälsning Kalle. 

Årets nattrally
Text & Foto: Kalle Pilkrantz 

Glada deltagare ger Ludde tummen upp

Inför bataljen

Ett knä

touring
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boktips

Detta är en enormt bra bok! Den är inte bara 
ytterst intressant för Lotusägare och sport-
vagnsgalningar allmänt, nej, alla bilentusias-
ter som har ett uns intresse för automobiltek-
nik borde  läsa den. Boken utgör dessutom 
en utmärkt biografi över Chapman som kon-
struktör, racerförare, tävlingsledare, tekniskt 
geni och företagsledare. 
     
Eftersom Chapman var aktiv på så många 
områden är boken tematiskt och helt exem-
plariskt upplagd i Concepts, Transmissions, 
Suspensions, Structures, Aerodynamics, 
Downforce och Management. Varje avsnitt 
har sin egen kronologi, vilket gör det lätt för 
speciellt den som har böjelser för det tekniska 
att följa utvecklingsstadierna och Chapmans 
tankar. 
     
Att Chapman alltid sökte enkelhet och låg 
vikt är välbekant, men att han vid sidan om 
sin egna konstruktioner hann med att vara 
konsult åt Tony Vanderwell (Vanwall F1-
bilarna i mitten på 1950-talet) torde vara en 
nyhet för många. 
     
På innovatörers vis var Chapman ointresse-
rad av produktion. Så snart något var beslutat 
och igångkört för någon form av serietillverk-
ning tappade han intresset – därför blev det 
t.ex. med Lotus Seven som det blev. Men låt 
vara att Seven bara var en parentes i Chap-
mans liv – efter att ha läst denna fenomenalt 
välskrivna bok beklagar jag ännu mer att jag 
inte längre äger min Serie IV.  

Chapman själv var inte alls engagerad i Serie 
IV:ans tillkomst. Det framgår att Chapman 
blev så överraskad när Mike Warner (chef för 
Lotus Components) presenterade den nya 
modellen  för honom under ett styrelsemöte 
vid Hethel aerodrome, att han lär ha sagt till 
sin hustru “ .... Hazel, he’s made a  bloody 
new car with my badge on!”  Han lugnade 
sig när han fick veta att man på serie IV tjä-
nade pengar, vilket man inte hade gjort på 
serie III.
     
Ludvigsen har på 393 sidor följt Chapmans 
karriär och hans unika personliga egenskaper 
hela vägen till hans död vid 54 års ålder. Det 
vill till en teknisk författare av Ludvigsens 
kaliber, med stora kunskaper och ett förträff-
ligt kontaktnät för att lyckas omfatta och 
analysera alla aspekter på den märklige 
personen Colin Chapman. 
     
Ludvigsens kunskaper om automobiltek-
nik och kontakter inom automobilens värld 
sträcker sig så långt att han har kunnat dra 
konstruktiva och tekniska paralleller med 
centraleuropeiska och amerikanska kon-
struktioner. Hans referenser till betydande 
personligheter bland världens konstruktörer 
är imponerande; han hänvisar i olika sam-
manhang till Mauro Forghieri, Henry Ford, 
Alec Issigonis, Ferdinand Porsche, Rudolf 
Uhlenhaut, Gabriel Voisin m.fl. 
     
Som vice-president för Ford of Europe i slutet 
på 1960-talet hade Ludvigsen möjligheter att 

bedöma och ge stöd åt vissa motorutveck-
lingstendenser inom t.ex. de regler som styr-
de Indianapolistävlingarna, för vilka man då 
hade börjat använda Ford-motorer. Högst 
avslöjande och intressat är t.ex. kapitlet Ra-
cing Realitites, som beskriver hur det gick till 
när Lotus blev framgångsrik på Indianapolis 
med Fords V8:or.
     
Chapmans karaktär har någon gång tidiga-
re blivit föremål för inte alltid helt positiva 
synpunkter och åsikter, och visst var han 
skoningslös i många situationer mot sina 
medarbetare, men den helhetsbild man får av 
mannen blir mer nyanserad sedan man läst 
denna bok. Ludvigsen passar på att gentle-
mannamässigt framhålla personer som borde 
ha fått den erkänsla som Chapman ibland 
tog åt sig själv. Snyggt.
     
De sista åren av Chapmans liv, då han bl.a. 
hade inlett samarbete med John DeLorean, 
förbigår Ludvigsen med tystnad.
     
En obeskrivligt fascinerande bok för oss alla, 
men speciellt för den som är intresserad av 
motorer, chassiutveckling, fjädring och an-
dra automobilkonstruktionselement. 

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

Colin Chapman 
– Inside the Innovator 
av Karl Ludvigsen.
Haynes Publishing, maj 2010. 399 sidor inklusive 
bibliografi, person- och produktregister. Engelsk text, 
mängder av färg- och svart/vita bilder. 520 kronor hos 
Auto arkiv, 0565-13780, autoarkiv@telia.com

Recension: Lennart Haajanen 
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