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ledare

Minns de heta nätterna i Biarritz 
…

Heikki Särg

Ordförande

En isande kall vind sveper in över 
Kinnekulle Ring. Den klarblå himmeln 
har ersatts med gråa moln …

Tänker på gårdagens tur från Hols-
ljunga, i strålande sol från klarblå 
himmel, genom ett underbart land-
skap på härliga vägar … över Sven-
ljunga, vidare upp till Ulricehamn 
och Falköping, förbi Hornborgasjön 
och sista biten från Lundsbrunn till 
Götene på nya motorvägen …

Minns de heta nätterna i Biarritz 
första dagarna i april … med blom-
mande blåregn och turen upp i de 
basqiska Pyreneerna, då  de späda 
löven slog ut på bokarna i sluttning-
arna ner mot Atlanten … och dessa 
fantastiska promenader i de genuina 
bergsbyarna, där husen växer ur mar-
ken … och den efterföljande påsken i 
Skåne, då allt återupprepades hemma 
med denna ljuvliga värme, som lock-
ade fram känslan av en skön sommar!

Nästa år blir det Sjuttonde Maj med 
Racingskolan … dags att åka ut igen! 
Fick förmånen att hänga på den lilla 
gula under en halvtimme, en synner-
ligen välpreparerad Elise med Henrik 
Schnellfahrer som pilot. 

Vilken känsla,  att se denna lilla gula 
framför mig ’glida’ fram i idealspåret 
och vilken härlig känsla, att ligga tätt i 
hans backspegel och kompisköra varv 
efter varv … 

Känns märligt nog synnerligen an-
genämt och  på något sätt försvann 
de gråa molnen bland dofterna från 
’heta’ gummidäck! 

Fredag morgon … solen skiner igen 
från en klarblå himmel över Kinne-
kulle och en skön värme i den svaga 
fläktande vinden. Körningen är åter 
igång efter ett trist avbrott för att sa-
nera oljesträngen runt hela banan … 
å det känns ändå bara fint!

Igår kväll, under vårt ’traditionella’ 
pizzeriabesök, kom en fråga ”om det 
finns några förgasare idag” eller kan-
ske snarare ”om det tillverkas några 
bilar med förgasare idag”? Uppfattade 
inte något entydigt svar, men mera 
om mycket elektronik å styrsystem, 
och anti- spinn å sladd å S-Tronic? 
Kanske är det så att Fordens numera 
dubbla Webrar på Pintomotorn är en 
slags relik från förra seklets motor-
byggande … vill ’någon’ skriva eller 
berätta om den ’sista’, eller senaste(?), 
serietillverkade bilen med förgasar-
motor.

Verkar som banan är klar igen och 
luften fylls åter av ljudet från varvan-
de motorer …

Det blev ändå ett ”SVKG 60-minutes 
2011” även för mig … hade egentli-
gen inte tänkt rejsa idag, men efter en 
’viss’ övertalning från Stellan & Jan 
i Miata-stallet kunde jag ej motstå 
längre utan det blev tidsträning  …

Klockan 15:00 går starten … först ut 
i vårt lag 3 kör Stellan i Miatan för att 
sedan skicka iväg Anders Björnsson i 
röda Alfan, därefter Jan i Miatan och 
på sista sträckan jag i den lilla gröna 
Elisen …
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klubbnytt

Kent Abrahamsson, 
Champion i Super Sport Cup
Foto: Fritz Frey
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Monografi :    Aston Martin DB2  Racing: Backtävlingen i Minnesberg  Reportage: Hofsnäs 2010

bulletin

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

Rally: Ox-Specialen Reportage: Svensk närvaro i Monaco GP Historique  

Gratulationer till Kent Abrahamsson, 
Champion i Super Sport Cup.

Efter fem deltävlingar med race på Hock-
enheim, Spa, Nürburgring, Dijon och 
Paul Richard stod Kent Abrahamsson 
SVKG, som totalsegrare i Orwell Super-
sport Cup 2010 med sin Chevron B19.
 Kent stod överst på pallen på Spa 
och Dijon och hade totalt 7 pallplatser av 
9 deltävlingar.  
 Kent har kört i denna serie sedan 
slutet på 80-talet och har vunnit cupen en gång tidigare, 1993. Serien är ett mästerskap för historiska 
racersportvagnar från perioden 1966 till 1976 som klassar in i Group 6 och Canadian-American Race 
Series (Can-Am). 

SVKG-medlem gör det igen
Text: Michael Stadig  Foto: Fritz Frey 

Mathias Pelkonen som är ny medlem har haft 
den goda smaken att skicka in detaljbild på sin 
BMW M3 E30.

Efter prisutdelningen … på väg hem strax innan 
Skara började Lotusen tappa ’orken’ och efter ytter-
ligare några hundra meter längre fram stängde jag av 
motorn … rullade in på sidan vid räcket för att se 
om något eller vad som hänt? Denna gång gick det 
inte att starta igen, batteriet lät som det inte fanns  
tillräckligt med ström till startmotorn ... det blev 
bara ett sådant där tickande ljud, som jag mycket 
väl känner igen och för mej brukar innebära att ”de’ 
e’ kört”? 

Ringde Stellan, som just hade lastat färdigt och skul-
le börja hemfärden söderut. Han skulle stanna till 
och se om han möjligen kunde hjälpa mig … igen?

Me’ lika go’a sommarhälsningar … 
Heikki Särg

’arkitekt&racerrförare’

forts … i nästa nummer, kanske? 
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Sportvagnsklubben har fått en bilfabrik som 
medlem. Det är säkert första gången. Och vi 
talar inte om en stor fabrik som t.ex. Koenigs-
egg, utan en fabrik som bara har en enda an-
ställd och som bara tillverkat ett tiotal bilar 
sedan starten i slutet av 90-talet. Ett exklusivt 
märke alltså. Det heter Pagano och ägare, VD, 
bilbyggare och ende anställde heter Jan Warg. 
Han berättar:

- Jag bor i Karlstad men arbetar som tek-
nikkonsult i Göteborg. I samband med ons-
dagsträffarna vid Operan träffade jag folk 
från Sportvagnsklubben. Dom värvade mig!

Pagano är inspirerad av den Ockelbo-Ferrari 
som racerföraren Erik “Ockelbo” Lundgren 
tillverkade i glasfiber för omkring 50 år se-
dan. En kopia av en kopia alltså, och dess-
utom en rätt fri tolkning. Paganon har bl.a. 
ett maffigare bakparti än förlagan, karossen 

har sina rötter i en av 80-talets svenska kit-
cars; Hult-Healey. Ramen har Jan konstru-
erat själv, liksom rutan, tanken och stolarna. 
Grillen är inspirerad av Alfa TZ, en av Alfa 
Romeos klassiska racervagnar.

Man kan köpa Pagano enbart som kaross el-
ler som kaross med ram, men får själv stå 
för drivlina och övrig mekanik. Ett stort 
urval motorer fungerar, men upphovsman-
nen sticker inte under stol med att han re-
kommenderar en drivlina från Alfa - han är 
ju inte Alfa-freak för inte och har bl.a. ägt 
flera Bertone-coupéer. Och så blir det ju hel-
italienskt så att säga. 

- Man kan bygga Pagano på alla moto-
rer i Alfas 116-serie, d.v.s. fyrcylindriga 
bakhjulsdriva bilar med växellådan 
bak. Hit hör modeller som Alfetta, Alfa 
90, GTV (1978 - 92), Giulietta samt 

reportage

Bilfabriken som blev medlem
Text och foto: Onkel Tom, Jan Warg

Vackert detaljarbete.

Alfa 75. 75:an är ett bra val, eftersom det är 
en modern bil som finns med dubbla tänd-
stift och insprutning. Hjulupphängning-
arna passar rakt av på Paganon. 

Precis som Lotusgrundaren Colin Chapman 
så predikar Jan Warg värdet av låg vikt. Pa-
ganons kaross väger 40 kilo, rörramen 65 
kilo och den kompletta bilen väger in på c:a 
750 kg. Det innebär goda prestanda även 
med moderata effekter på omkring 140 hk.

Paganon är ordentligt utprovad i racing. 
Jan tävlade med sin egen bil i fem säsonger 
i sportvagnsmästerskapet SPVM och vann 
klassen Roadsport C år 2005. 

Välj mellan modern ratt eller klassisk.
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reportage

Tanken har Jan konstruerat själv.

Paganon har vunnit Roadsport C i Sportvagnsmästerskapet.

Faktaruta
I slutet av femtiotalet var tillgången på billiga, enkla sportvag-
nar liten. Racerföraren Erik Lundgren (1918 - 1967) beslöt att 
råda bot på bristen genom att tillverka en kopia av en Scagliet-
ti-ritad Ferrari 500 Mondial. Som förlaga använde han en rik-
tig Mondial som racerföraren och vivören Ulf Norinder ägde. 
Norinders bil hade chassinummer 580MD och lär finnas kvar 
än idag. Ockelboferrarin var ett vanskligt projekt eftersom ka-
rosserna för det mesta såldes utan ram och kunskapen att svetsa 
rörramar var bristfällig bland det sena femtiotalets drömmare. 
Många bilar blev aldrig byggda. Totalt tillverkade Lundgren 
40 till 60 karosser, uppgifterna går isär, och ett 20-tal origi-
nalbilar lär finnas kvar, bland dem hans egen vagn utrustad 
med just Alfa-mekanik. Efter äventyret med bilarna övergick 
Lundgren till att tillverka både båtar och snöskotrar.
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Det är med en blandning av känslor, lika de-
lar av osäkerhet, respekt och ödmjukhet man 
deltar i SVKG klubb-mästerskap i gokart. 

Det är verkligen kul att åka, men den nag-
gande frågan är om det alls går att hänga 
med i det tempo de många garvade inom-
hus-rävarna tränat upp under vintern? Lik-
som för tidigare KM var platsen den fina 
anläggningen Majornas Gokarting i Göte-
borg. SVKG Touring stod för arrangemang-
et och det flöt på fint med Per Oleskog som 
höll ihop det hela..

I år saknades det en del kända ansikten, t 
ex inga deltagare från familjen Haegermark 
och ingen von Schnellfahrer (den Snabbe). 
Henrik Bergqvist dök tyvärr inte upp fast 
han var anmäld.  Givetvis saknade vi också 
inte minst förra årets KM-vinnare, Micke 
Stadig. Var det för långt att ta sig från Borås 
eller har den nya kärleken till snabba tvåhju-
lingar fördärvat hans gedigna fyrhjulsfokus? 

Men givetvis var många av de rutinerade 
åkare som gjort sig namn i vinterns gokart-
serie på plats. Och nya ansikten sågs också, 
vår ärade kassör Benny Wahlberg gjorde sin 

KM-debut i gokarthallen, kanske var det 
med 65+ lite av en nystart på det ”fria” livet? 

Totalt blev det 12 deltagare, till det fanns 
det några påhejande SVKG-åskådare. Bland 
dem såg vi chefredaktören för Bullen An-
ders Jansa 

För egen del hade jag försökt rosta av krop-
pen lite före start. Men i några korta trä-
ningspass som vanligt fått bekräftat insik-
ten om att gokart skiljer sig radikalt från 
bilracing. Men att bättra på egen bästa tid 
och försöka ta sig till A-final var givetvis 

racing

SVKG Gokart Klubbmästerskap 2011-03-22
Text: Jan E Rydquist  Foto: Majornas Gokart
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racing
det personliga målet. Med 
en handfull erkänt raska 
åkare i startfältet var det 
tydligt att det för min del 
fanns bara en minimal 
chans kvala in i A direkt. 

Invägningen hade få tung-
viktare så kvällens täv-
lingsvikt hamnade på 90 
kg. Några hamnade väl nå-
got över men i stort set var 
det lika för de flesta. Kul 
att jämföra med det året 
då Charlotte Haegermark 
deltog. Då gick det inte 
vikta upp henne ens i när-
heten till de övriga. Hon 
var för liten och lätt helt 
enkelt och viktlådan gick 
bara att maxfylla. På Ma-
jornas gokart kan man om 
jag minns rätt lägga på upp 
till 27 kg för att utjämna 
förarnas olika vikt. 

Så att banta ner sig till un-
der 60 kg vore kanske en 
extremstrategi inför nästa 
år? Jag vägde ju bara 63-64 
kg då jag som en gänglig 
yngling första gången kom 
till Göteborg. Men nu har 
den naturliga pondusen 
satt sig komfortabelt på 
kroppen och där lär den 
förbli.
Så det var nog bara att för-
söka sig på så bra körteknik 
som möjligt. Gokartar är 
jämfört med bil effektsva-
ga åkdon och de skall be-
mästras enligt boken “Bob 
Bondurant on Race Kart 

Driving” med en teknik där mjukhet och 
precision utgör grunden. Men ändå ska det 
till ett mått av aggressivitet för att få till en 
bra varvtid. Däcktemperaturen måste upp 
så att man bygger grepp som sedan i sig ger 
ännu mer däcktemperatur. Det ger en po-
sitiv cirkel där det bara går åka fortare och 
fortare. Lätt att förstå i teorin men mycket 
svårt att utföra i verkligheten!

Träning och kval gav ungefär förväntat re-
sultat. Det var överlag mycket snabb kör-
ning i kvalet hos de som gick direkt till 
A-final, med flera låga 38-tider. Min egen 
ovana att mer åka jämna tider än att slå till 
med enstaka snabba varv straffade sig så 
klart. Jag skulle tvingas jaga i B-finalen om 
det alls skulle finnas en chans åka i A-final. 

Vinnaren i B-final går ju direkt in i A.

Vis av fjolåret, då vi körde KM redan i fe-
bruari, hade jag avhållit mig från några ut-
mattande aktiviteter direkt före start. Istäl-
let för en rask skidtur den gången hade jag i 
år sysslat med ett filosofiskt vårmekande av 
Jeguaren i garaget. Det gav åtminstone lite 
mental träning att sätta sig vid ratten och 
drömma om våren!

12 deltagare i KM var hyfsat även om än 
det var något färre än fjolåret då det var 15 
som ville åka. Men vi är ju en stor klubb 
och det är synd att inte många fler deltar 
och tar chansen att köra. Och vi har varit 
många fler förr om åren. Det är minst lika 
kul att åka i C-, B- som i en A-final. Och en 
outsider kan ju klättra hela vägen från C- 
till A- om det vill sig. Så en uppmaning till 
nästa år är att inte vara så fokuserade på att 
delta bara om man tror sig om att åka på 
låga varvtider. Man kör ändå som alltid mot 
sig själv och fartkänslan är rejäl, minst som 
i våra gamla sprintkörningar.

Som i tidigare KM fanns regeln att det för 
att underlätta omkörningar och minska ris-
ken för kontakt mellan fordonen så visades 
blåflagg om ett snabbare bakomvarande 
ekipage nosat i baken i ca två varv. Framför-
varande måste då släppa förbi inom någon 
kurva.

Tidsträning och kval dominerades av Jan 
Arbin med snabba 38,087 och efter honom 
Christoffer Waern med 38,432. De stod i 
första led i A-final. Min egen insats i kvalet 
var så där, inget riktigt snabbt varv. Så start 
i tredje rutan i B-finalen. Men i racet skulle 
det åkas!

Dock höll jag då ljsuen slagit om som van-
ligt lite för dåligt tätt i startkurvorna och 
tappade därmed några placeringar, men se-
dan var det bara att stå på och försöka få 
upp bättre fart. Lyckades arbeta mig upp 
efterhand och såg efter några varv de två 
främsta ligga en bit framför, med Micael 
Lidmalm före Jonny Karlsson. De hade som 
det såg ut från min position en tät inbördes 
fight och jag kom ikapp dem. Några kurvor 
senare tog jag mig förbi Jonny och var där-
med uppe på andra plats. 

Sedan låg jag på och jagade Micael Lidmalm 
och hade hoppet om att blåflaggen skulle 
komma fram och ge mig P1. Men racet var 
på 12 varv och det var ett varv ”för kort” 
för det. Eftersom jag inte lyckades ta mig 
förbi så var det bara att konstatera att det 
inte skulle bli en A-final för min del. Enda 

trösten var att min snittvarvtid över racet 
faktiskt blev något snabbare än Micaels... 
och att jag tvingade fram hans bästa varvtid 
i racet på allra sista varvet! Lärdomen var gi-
vetvis också att jag måste raca mycket bättre 
i inledningen.

En rejält trött Micael Lidmalm fyllde där-
med ut i sista rutan i A-finalen, med Per 
Oleskog, Jan Warg, Micke Mattson, Filip 
Mellander, Christoffer Waern och Jan Ar-
bin framför sig. 

A-finalen blev rätt odramatisk efter det att 
avgörande omkörningar och omkastningar 
skett i de första kurvorna. Det var egentli-
gen enbart en tät fight mellan Lidmalm och 
Warg om vem som skulle ha sjundeplatsen. 
Micael tog sig med en listig manöver förbi 
Jan, men det höll bara några varv och han 
föll sedan tillbaka. I övrigt höll alla sina 
positioner som uppstått efter den intensiva 
inledningen. 

Då målflaggan föll såg vi alltså Jan Arbin 
gå över linjen som vinnare nästan 2 sek före 
Christoffer Waern som i sin tur följdes av 
Mikael Mattson på tredje plats. Men A-
finalracet över 12 varv visade på snygg och 
jämn körning och många gjorde klart snab-
ba varvtider. 

KM 2011 vanns alltså till slut av Jan Arbin, 
han är ju van vid pallen och var trea i KM 
2010. Snabbast på träning, pole position i 
kval, snabbaste varv i racet plus vinst, det 
går inte göra det så mycket bättre! Grattis!

Resultat SVKG KM 2011 

A-final
1. Jan Arbin 38,114
2. Christoffer Waern 38,154 + 1,953
3. Mikael Mattson 38,250  + 6,500
4. Fiilp Mellander 38,423  + 11,141
5. Per Oleskog 38,549 + 12,438
6. Jan Warg 38,573 + 20,359
7. Micael Lidmalm 38,841 + 23,828

B-final
1. Micael Lidmalm 39,083 
2. Jan-Erling Rydquist 39,181 + 0,735
3. Jonny Karlsson 39,211 + 1,391
4. Peter Alfredsson 38,989 + 3,344
5. Karl Pilkrantz 39,567  + 6,531 
6. Benny Wahlberg 41,235 + 26,75

Bästa varvtid under kvällen hade Jan Arbin 
med 38,087 i kvalet. Tabellen ovan visar 
bästa varvtid i racet och tidsdifferens vid 
målgång  
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Närmare ett femtiotal deltagare hade hör-
sammat kallelsen till Sportvagnsklubbens 
traditionsenliga vårrally, som i år ägde rum 
på ett soligt men lite kylslaget 1:a Maj. Rallyt 
arrangerades i samarbete med Porsche- och 
Corvetteklubbarna, vilket bl.a. innebar att ett 
stort antal nyare vagnar kom till start. 

Men också äldre, klassiska sportvagnar som 
t.ex. Lotus Elan, Morgan, Alfa Romeo Spi-
der syntes till. Mazda MX-5 Miata av alla 
årsmodeller och färger var också vanliga. 
Två röda Ferrari att vila ögonen på (och 
lyssna till!) fanns det också. Morgontidi-
gast var hur som helst Porscheägarna; de tio 
först anlända bilarna till samlingsplatsen var 
av detta märke.

Startplatsen var förlagd till vackra Fjärås 
Bräcka; sedan alla deltagare utrustats med 

den specialdesignade rallyskylten och en 
vägbeskrivning släpptes den första bilen 
iväg vid halvtiotiden. Därefter körde man 
småvägar inåt landet och efter att ha passe-
rat platser som Gällinge, Horred, Älvsered, 
Ullared och Radiostationen Grimeton gick 
man i mål på Getterön (Varberg) efter drygt 
15 körda mil.  Där vankades det läsk och 
god varmkorv, uppskattat av alla, inte minst 
de som valt att åka öppet. 8 stycken kontrol-
ler var inlagda längs sträckan. Ett rally som 
nästan gick helt utan incidenter. En deltaga-
re fick tyvärr problem med bromsarna några 
100 m. från mål och fick därför gå den sista 
biten i mål. Att ”gå” i mål strider egentligen 
mot tävlingsstadgarna med i detta fall så var 
tävlingsledningen medgörliga och godkän-
de en walk over.  Det soliga vädret höll i sig 
under hela dagen dock så kom det några få 

reportage

Vårrally i strålande sol
Text och foto: Onkel Tom

Porscheägarna vaknade tidigast.

Ett imponerande startfält blev det till slut.

Vuxna dagisbarn på rymmen?

Nej, arrangörer!

Årets rallyskylt provas ut.

droppar under prisutdelningen. En prisut-
delning där Mr Walker tog hem 1: priset.

Red.anm. Redaktionen undrar om 1:a priset 
var ett glas mjölk och om Hero var dopad.
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reportage
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Bakgrunden till att det nu går att registrera 
bilar som Caterham Seven utan att ta vägen 
över amatörbyggt fordon är att Tyskland un-
der många år tryckt på inom EU för att skapa 
ett Europeisk lågserie fordon. 

Tyskland som har många tillverkare av ar-
betsfordon, ambulanser mm och dessa har 
registrerats under det Nationella lågserie 
förfarandet. Liknande bestämmelser fanns 
England, Frankrike med flera länder.

När det blev känt att ett lågseriefordon inom 
EU skulle skapas vädrade många småska-
liga tillverkare morgonluft. I första vändan 
skulle bestämmelserna varit klara 2005 men 
flera medlemsländer var motståndare bl.a. 
Sverige (vi vet ju bäst) och Frankrike (na-
tionalister). Slutligen enades EU och från 
och med våren 2009 går det att registrera ett 
lågseriefordon. Ett lågserie fordon kan vara 
en lastbil med påbyggnad, en handikapp-
buss eller en prestandabil. I huvud sak är 
det krockprovet som är borttagit från klass-
ningen och fordonet får endast tillverkas i 
max 1000 Ex/år.

Caterham inledde arbetet med att förvandla 
den Engelska LWA klassningen till europe-
isk lågserie. Avgasrenade motorer hade man 
tidigare erfarenhet av eftersom Tyskland, Ja-
pan och många andra länder krävde rening 
för fabriksbyggda bilar.

När familjen Nearn sålde Caterham 2005 
till investmentbolaget Corven blev det 
Vd:ns Ansar Alis första uppgift att få EU 

klassningen klar. Alla på Caterham förstod 
att det gällde att vinna eller försvinna. Den 
tillverkare som inte kunde klara EU klass-
ningen var i fortsättningen begränsad till 
hemmamarknaden.

Om Caterham hade vetat vilka prövningar 
som skulle komma så hade dom aldrig givit 
sig på EU-klassningen. Från början trodde 
man att det skulle räckta med lite nya pap-
per med samma innehåll, men man fick 
ändra sig totalt. Det blev nu en strid med 
kniven på strupen för alla inblanda. Nya 
motorer med EU4 nivå på avgasreningen 
måste fram.

 Valet föll på Ford Sigma 1,6 och 2.0 Du-
ratec. Avgastesterna kördes på ett laborato-
rium i Spanien som Ford hade. En man med 
dragbil och kärra var konstant sysselsatt un-
der 6 månader med att köra fram o tillbaka 
mellan Spanien o England.

När vi som ÅF fick se första EU bilen i mars 
-09 kom den till Nürburgring direkt från 
Spanien med det glada meddelandet att nu 
var sista testet avklarat och bilar kunde börja 
byggas. Men oj vad fel dom hade. Här hem-
ma hade jag kontakt med Kommerskollegiet 
som sköter EU kontakterna för att fråga hos 
Vägverket hur det skulle fungera och när det 
skulle vara klart var ingen mening för dom 
visste mindre än vad jag gjorde vid det laget.

Jag hade en bil på beställning som skulle 
levererats hösten -08 men när möjligheten
att registrera som fabriksbyggd bil med 

CoC-dokument kom så ändrade jag beställ-
ningen till en sådan. Jag blev lovad leverans 
Maj -09. När Caterham hade alla papper 
klara så underkände Ackrediteringsföretaget 
hela klassningen och alla papper fick göras 
om. I slutet av juni -09 så kunde dom 1:a bi-
larna med EU spec. börja byggas. Bilen som 
jag beställt var nr 14 av 1000 och blev klar 
16 juli. Givetvis undrade jag när bilen skul-
le bli klar för att hämtas och jag fick olika 
bortförklaringar. Först i slutet av augusti var 
det möjligt att hämta bilen.

Efter ännu mera toilet talk fick jag reda på 
att Ackrediteringsorganet hade besiktigat 
dom första 20 bilarna i grupper om 10 och 
10 och underkänt en hel del montering som 
backspeglar mm.

Äntligen var jag hemma med den 1:a fa-
briksbyggda Caterhamen som skulle regist-
reras i Sverige på över 30 år och med CoC-
dokumentet skulle det gå lätt! Men det var 
nu som den stora prövningen kom.

Det första som gjordes när jag kom hem 
med bilen var att posta ett REK. brev med 
CoC dokumentet till Transportstyrelsens 
ursprungskontroll. När det hade gått en 
vecka utan svar så lyfte jag luren och möt-
tes av beskedet att det inte fanns ngt. do-
kument. Hör med Posten blev svaret och 
då Posten ville vänta och se ifall brevet kom 
fram innan man undersökte var det tagit vä-
gen så beställde jag ett nytt dokument från 
England.

Lågseriefordon, eller Historien om Sveriges första 
fabriksbyggda Caterham på 30 år.
Text & Foto: Gunnar Berglind

reportage
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Tid beställdes hos den lokala bilprovning 
som enligt sin hemsida skulle klara regist-
reringbesiktingar av personbilar. Väl där 
kom besiktningsmannen ut med bister min, 
läste av chassinr. och försvann. Det tog 20 
minuter innan han kom ut och meddelande 
att det inte gick att registrera bilen med ett 
Engelska fantasi-papper, ”det EU numret 
finns inte” var beskedet. Han sade sig ha 
pratat med H. K i Stockholm och kunde 
bara underkänna bilen. 1200 kr, Tack och 
Adjö.

Bilprovningen var inte på något vis samar-
betsvillig om vart jag skulle vända mig el-
ler hur jag skulle gå vidare. Kanske tyckte 
dom att jag skulle parkera en bil för över 
400.000:- i garaget och ha den att titta på. 
Efter att ha kollar med mina kolleger ute i 
Europa så stod det klar att det inte var något 
fel på EU numret. Full av nytt mod resulte-
rade en ny kontakt med bilprovningen i ett 
e-mail som svar: Citat
”Det är bara att underkänna denna Cater-
ham”. Jag blev lindrigt sagt förbannad.

Efter att återigen kontaktat kommerskol-
legiet som inte kunde hjälpa mig men som
kunde bekräfta att det nya EU-direktivet 
gällde i Sverige sen maj-09 ringde jag Trans-

portstyrelsen och fick tursamt tala med en 
som kunde mitt ärende sen tidigare och tur 
var det. Han tog mitt ärende nr och vilken 
bilprovningen det gällde
Hur sen telefonkedjan gick vet jag inte med 
efter 18 min ringde besiktningsmannen nu 
med mycket len röst och sa att bilen var god-
känd. ( Han glömde att besiktiga den)
Han kunde berätta att min bil var Lågserie 
fordon nr 3 i Sverige och att bilprovningen 
inte var uppdaterad. Som en parentes und-
rade nu besiktningsmannen varför det fanns 
2 CoC-dokument till samma bil. Det första 
dokumentet hade kommit till rätta!

När det sedan gick en vecka utan att reg-
bevis och andra papper om bilens existens 
kommit mig tillhanda var jag tvungen att 
kontakta bilprovaren igen. Denna gång blev 
svaret att det var en oenighet mellan Bil-
provningen och Transportstyrelsen om vem 
som skulle skriva in bilens tekniska data. 
Till slut kom pappren och bilen var äntligen 
registrerad. Det som borde gått på några da-
gar hade tagit över 5 veckor.

Stärkt av denna historia och av att nästa 
Caterham nu skulle gå lätt igenom myn-
digheternas kvarnar var det dags att hämta 
nästa bil. Våren närmade sig så det var det 

igen brådskande med registreringen. In med 
CoC-dokumentet så snart jag var hemma 
med bil o papper. Rutinerna var nu ändrade 
och transportstyrelsen skulle göra hela ur-
sprungskontrollen.

Det var som vanligt dåligt med plats i Gun-
nars Garage och kunden ville naturligtvis 
få sin bil snarast. Efter 3 veckor väntan på 
ursprungskontrollen var jag tvungen att 
ringa på ärendenr. och fråga vad som var fel. 
Handläggare 1 kunde ge besked att ärendet 
låg hos handläggare 2 i Örebro med hemligt 
namn och jag fick under inga omständig-
heter försöka ta kontakt. Efter ytterligare 1 
veckas väntan började jag öka samtalsfrek-
vensen och till slut ringde jag handläggaren 
3 ggr dagen i ett desperat försök att få svar. 
Till slut kom så handlingarna och förkla-
ringen varför det tog 5 veckor var ”konstig 
layout ”på CoC-dokumentet.

Själva besöket hos Bilprovningen gick denna 
gång utan problem eftersom det var samma 
bilprovare som besiktigade den 1:a och han 
mindes fadäsen förra gången.
 I dagarna så ska jag reg. Besiktiga bil 
nr 3 och denna gång har jag fått CoC-do-
kument i posten flera veckor innan bilen ska 
hämtas. Den här gången ska det gå fort.

Gunnar.

Red.amn. Sedan detta skrevs har Team 
Lotus (F1) köpt Caterham Cars och det 
händer mycket runt den lilla biltillver-
karen. Gunnar har därför fullt upp samt 
att Bilprovningen o Transportstyrelsen 
konstigt nog är oense om definitionerna 
och ingen vet vad eller när det slutar. Gunnars 
fortsättning om vad som händer med möj-
ligheterna till amatörbygge får vänta till ett  
kommande nummer. Vi andra kan bara hålla 
tummarna om att denna hobby inte kommer 
att tas ifrån oss.

reportage
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I år har det startat en ny racingserie där 
det tävlas med sportvagnar. Serien har fått 
namnet SRL, Swedish Racing League, och i 
huvudklassen kan vi bl.a. se Porsche, BMW, 
Ferrari, Audi och Ginetta göra upp om seg-
rarna. Premiären bjöd på lite tunna startfält, 
men senare i år är fler märken utlovade. 

Sportvagnarna tävlar i klassen Swedish GT 
Series. Loppen körs som entimmes långlopp 
med obligatoriskt depåstopp då det även 
finns tillfälle att tanka och byta förare. Stort 
utrymme för strategitänk alltså.  I SRL in-

går också märkesklassen Ginetta G20 Cup 
som vi nu får se för femte året, liksom en ny 
enmärkesklass, Troféo Abarth 500, för den 
lilla retromodellen. 

Premiärtävlingen gick i mitten av maj på 
den gamla Grand Prix-banan i Anderstorp. 
Den genomfördes tillsammans med RHK 
Racerhistoriska Klubben, vilket innebar en 
möjlighet att se både nya och äldre sport-
vagnar vid samma tillfälle. Man kunde 
t.ex. njuta av Porsche 356, Lotus Elite, Ford 
GT40, Jaguar E-type, Alfa Giulietta Sprint 

och Austin-Healey 3000. Rune Tobiasson, 
som kört tävlingar sedan 60-talet bevisade 
att han fortfarande kan vrida ratt; han slog 
betydligt yngre konkurrenter i sin välprepa-
rerade BMW 3,0 CSL “Batmobile”.

Bakom Swedish Racing League står f.d. 
föraren och Eurosport-kommentatorn Leif 
Lindström, Le Mansvinnaren Stanley Dick-
ens (1989 i en Sauber C9) samt finansman-
nen Poker Wallenberg. Totalt omfattar se-
rien sex race. Kolla på www. swedishracing. 
se.

SLR: Ny serie för sportvagnar
Text och foto: Onkel Tom

racing

Den grönvita BMW-coupén är byggd av WestCoast Racing och blev trea.

Olle Victorin tävlar för SVKG…

….liksom Lars-Erik Åkersten, Hawke
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Tre vackra italienskor.

Öppningsvarvet i den nya GT-klassen (sid. 12). Jan Brunstedt och Daniel Roos har påbörjat 
fighten om segern. Båda kör Audi R8 Le Mans GT3.

Leif Lindström.

racing
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Regnmolnen låg tunga runt Tjolöholms Tu-
dorslott söder om Kungsbacka när den tra-
ditionsenliga Tjolöholm Classic Motor Show 
genomfördes den fjärde helgen i maj, men 
bortsett från några enstaka droppar uteblev 
regnet tills alla var på hemväg sent på efter-
middagen. 

Det blev en verklig folkfest med många fa-
miljer och det bjöds på flygshower med både 
en SK61 Bulldog och en klassisk Superma-
rine Spitfire. Vi kunde också glädje oss åt en 
tvättäkta säckpipeorkester med tamburma-
jor, The Murray Pipes & Drums.

Det fanns en mängd fordon att titta på; 
sportvagnar, bruksbilar, tunga fordon, mo-
torcyklar, skotrar, mopeder, modellflygplan, 
riktiga flygmaskiner och t.o.m. stationära 
motorer. Européer såväl som amerikanare. 
Trots de smala vägarna gick in- och utsläpp 
snabbt, men så finns det ju också rutin. 
Närmare ett nittiotal bil- och MC-klubbar 
fanns representerade, där ibland SVKG. I 
Sportvagnsklubbens monter kunde man 
bl.a. beundra Mona Olssons fina Alfa Ro-
meo 1600 GT Junior (1973), Niklas Falks 
blå Mazda MX-5 Miata, tävlande i årets 
Sportvagnsmästerskap SPVM samt Jan 
Wargs Pagano med Alfa-mekanik. 

reportage

Mörka moln men inget regn påTjolöholm
Text och foto: Onkel Tom
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reportage
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Våren hade hittat till västkusten på riktigt. 
Årets första banmöte anordnat av Sport-
vagnsklubben i Göteborg tog plats den 28e 
april på Falkenbergs motorbana med nästan 
oförskämt bra väder.

Eftermiddagssolen stekte på bra och det var 
en härlig blandning av bilar på plats. Man 
kunde hitta allt från preppade småbilar till 
det finstilta från Italien, Ferrari. Med ka-
nonväder, trevliga människor och en härlig 
mix av bilar så kunde inte dagen sluta på nå-
got annat sätt än med succé. 
 Genomgången innan den tre timmar 
långa körningen var informativ och nog-
grann. Många veteraner fanns på plats och 
har sedan tidigare alla ”oskrivna regler” i 
huvudet men det är bra att upprepa dem för 
dem som är färska på banan, bland annat 
mig själv. 
 Jag har länge haft som dröm att kunna 
ha möjligheten att köra på bana med egen 
bil. Nu var tiden inne. Med mig hade jag en 
till viss del bananpassad Audi 80 från 1985 
med det mesta utbytt. En bil som kräver sin 
förare då den levererar strax över 500hk och 
har en vikt på runt 1000kg. Jag har kört bi-
len en del på gatan men aldrig fullt ut på 
bana, hur skulle detta gå?
 Efter genomgången delades deltagarna 
in i tre olika grupper beroende på hur snabb 
man trodde sig varar runt banan. Jag själv 
valde den lugnare gruppen av en ganska 
logisk anledning, det var första gången för 
mig. 
 Den snabba gruppen började köra och 
jag fick enormt med adrenalin när jag såg 
bilarna åka iväg från depån. Solen stekte 
på och det var vindstilla. Efter att samtliga 
bilar hade lämnat depån hördes endast ett 

dovt ljud bakom kul-
larna som ligger längs 
med banan. Det dröjde 
inte länge innan de för-
sta i gruppen kom ut på 
rakan. Däcken värm-
des och hastigheten var 
sansad i några varv. Till 
slut gav förarna fullt 
spett, det var något spe-
ciellt som gick igenom 
mig. För första gången 
kände jag nervositet, 
skulle jag verkligen 
själv sitta bakom ratten 
snart? 
Känslan var skum, jag 
har aldrig tidigare blivit 
nervös när det handlar 
om att köra bil. Men 
den känslan jag hade 
var osäkerhet, jag kände 
mig handikappad och 
ställde mig frågan själv, 
klarar jag av att köra 
sådär? 
 Efter att de två 
snabbare grupperna 
hade kört färdigt så var 
det min tur. Jag satte mig i bilen och vän-
tade på att få komma ut på banan. Jag kände 
mig själv och visste att nervositeten skulle 
försvinna så fort vi kom igång. Mycket rik-
tigt, efter att chikanen passerades för första 
gången i lugnt tempo så var allt som bort-
blåst. Nu skulle jag ha kul!
Känslan av att få sitta bakom ratten i min 
egen bil på ett soligt Falkenberg med massa 
likasinnade gav mig adrenalin. Jag fokuse-

rade stenhårt och 
hade ett leende 
mellan läpparna 
varje sekund efter 
första varvet. 
 I det stora hela 
flöt kvällen på helt 
underbart. Ett par 
mindre incidenter 
skedde men det 
hanterades väldigt 
bra av de ansvariga 
och jag tror jag ta-
lar för alla förare 
när jag nämner att 

det inte kunde skötas på ett bättre sätt. I 
pauserna mellan körningarna så var det 
trevligt snack med folket som fanns på plats. 
Man diskuterade olika bilar och det var 
många som var nyfikna på andras bilar, man 
kan väl säga att det nästan var lika trevligt 
att stå i depån att prata med människorna 
som att köra, och det är ett bra tecken i dub-
bel bemärkelse.
 Efter ett par timmar så började många 
lugna sig med körningen medan vissa vän-
tade lika ivrigt på att få komma ut och köra 
som inför första passet. Jag själv körde sista 
passet för kvällen och kände att jag lärt mig 
oerhört mycket för att vara banpremiär. Sis-
ta passet flöt på riktigt bra för mig och jag 
kände mig verkligen hemma, det är detta jag 
vill hålla på med! 
 Kvällen avslutades utan konstigheter. I 
depån efter att vår bantid var över så disku-
terade vi om kvällen samtidigt som solen var 
på väg ner och man kände den där härliga 
känslan av solbränna som man började få i 
ansiktet. Tyvärr var det slut för denna gång 
men det är snart dags igen. En stor tumme 
upp för ett bra arrangemang!

SVKG Falkenberg 28/4
Text: Mathias Pelkonen Foto: Nils Ljung


