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Redaktören erkänner

Jag har ramlat dit i gamla beroenden 
lagom till jul. 

Jag måste erkänna att jag har fått 
ett återfall, ett starkt sug av något 
nästan förbjudet. Enligt vissa poli-
tiska kretsar borde sådana som jag 
inte finnas och som vi alla vet, ju 
mer förbjudet något är desto roli-
gare blir det. 
 Det är en granne till mig som 
lyft på locket och släppt ut djävu-
len. Alltså är det min grannes fel 
och jag skyller allt på honom även 
om jag egentligen innerst inne gillar 
det och definitivt inte lider av det. 
Personer utanför våra kretsar skulle 
troligtvis säga något helt annat.
 I ett garage långt borta har det 
på kvällar och sena nätter under en 
längre tid varit en febril aktivitet och 
min nyfikenhet växte som Pinocchi-
os näsa. Till slut var jag bara tvungen 
att hälsa på och inne i lokalen stod 
den största, blankaste och brutalaste 
V8 jag någonsin sett.
 Så sjukt snygg att Mona Lisa 
bleknar bort i jämförelse. Kostnads-
mässigt ligger nog även här Mona 
Lisa i lä. Men vem bryr sig när man 
hör ljudet.
 Min granne då, han som star-
tade detta återfall. Han har inget 
med denna brutalV8 att göra. Istäl-
let ligger hans skuld på nästa del.  

I hans garage har det också varit full 
fart och ur det rullade en dag en 
pro touring 1970 års El Camino i 
orginalkaross och Arizonasolbränd 
originalfärg, bättre än ny undertill 
samt diverse diskreta hot rod tillbe-
hör och bara så politiskt okorrekt 
att jag direkt sa att den dagen han 
säljer så ska jag ha den tillsammans 
med V8:an från Nelson Racing 
Engines.
 Varför i hela friden en El Ca-
mino förutom att den är p.o. Jo 
denna ”sportvagn” passar perfekt 
i SVKG:s kriterier. Rejäl motor, 
bakhjulsdriven, skramlar som den 
bästa engelsman, strikt tvåsitsig och 
man når bakdäcket från förarsätet, 
om man har vääääldigt långa armar. 
Dessutom har den ett flak stort nog 
att rymma nästa paket, dess raka 
motsats, en ny Morgan three whee-
ler. Också den med en amerikansk 
V-motor, bara 6 cylindrar mindre.
 Med andra ord så är årets öns-
kelista till tomten kort. ”Bara” tre 
små paket.

För övrigt så har Carl Rydquist som 
skrivit en artikel i detta nummer 
troligtvis komponerat ihop årets 
smarrigaste cocktail bestående av 
lite valfritt eurodiscobeat, lite mo-
torbuller, lite högoktanigt bränsle. 
Allt blandat med spansk atmosfär 
och värme toppat med en
god racingolja. Blanda gärna en 
sådan i ert eget garage sportvagns-
vänner, medans ni också väntar på 
tomten.

Anders Jansa ”chefredaktör
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Stellans senaste grusätare. Notera 
det fina SVKG märket i kollosal-
format. Foto: Stellan Östlingh
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Touring: Touring Göteborg - Le Mans – Del 2  Rally: Höstrallyt   

Reportage:  U.S. Vintage Grand Prix  Touring: I Europa utan torkare och tak

bulletin

Ledaren: xxxxxxxxxxxx  Racing: Regn och sol på Nürburgring
Reportage Save the Ring  

racing

Regn och sol på Nürburgring och 
Catalunya Grand Prix Circuit
Text: Carl Rydquist  Foto: Carl Rydquist & 24H Series

Min femte start I 24-timmarsloppet på Nür-
burgring, bästa förutsättningarna hittills?

Så har det i alla fall varit varje år, vi har åkt med 
större motor, större däck, större budget, större 
självförtroende, någonting har lovat bättre re-
sultat för varje år. I år med tyska Steam Racing, 
med en meterlång meritlista från Nürburgrings 
nordslinga. Chaufförerna inga duvungar, Mi-
chael Schratz med två Le Mans-starter I Porsche 
911 GT1(!) och FIA GT-karriär med Roock ra-
cing. Jim Michaelian med 10 Daytona-starter, 
Sebring 12-timmars. Johannes Siegler med flera 
år utav VLN-pallplatser och både topp 5- och 
topp 10-resultat i 24-timmars på Ringen. Detta 
blir bra.

På träningen kändes bilen fin. Lite smal kan-
ske jämfört med Levins vrålbreda GT3 RS så 
rent greppmässigt fick man liksom attackera 
mycket hårdare, lite mer som hyrkart kontra 
RS:en som är förhållandevis knivskarp chassi-
mässigt. Dock inget fel på kraft och inställning. 
Vi diskuterade lite inställningar och däckslitage 
och till slut sade teamet ok till lite mer aggres-
siva cambervinklar när vi tittat på dataloggern. 
Genast gick det mycket fortare och team-chefen 
var nöjd.

Stämningen kring racet är som vanligt total. 
Jag brukar bo på något Gasthaus nedåt Adenau-
trakten. Där är det raka motsättningen, rena 
landet, små byar kantade av stora gröna fält. 
Superkontrast, tyst och lugnt, fast till frukosten 
möter man andra racers i alla fall. Vägen till ba-
nan lika slingrig som banan själv, med andra ord 
utmärkt uppvärmning efter frukost.

Årets race började i svagt, blandat regn och en 
anings torrt spår som formades tidigt. Det är bra 
när man har lite mindre av allt – mindre motor, 
mindre pulver, mindre däck. Michael började 
snabbt och säkert, rutinerad Ringräv som vet 
att man ska undvika alla sorters problem under 
de första 16-timmarna. Han kom in I depå ti-
digt, teamet har räknat ut att 90-literstank går 
fortare utslaget på hela racet än 120-literstank 
– dels med tanke på depåstopprytmen, men 
mest av allt eftersom man tankar med vanliga 
bensinpumpar under 24-timmarsloppet på Nur-

burgring. Med andra ord, fyller man 30 liter ex-
tra tar varje stopp nästan två minuter extra och 
då kan man lika gärna kosta på sig några extra 
stopp, byta däck oftare och få in bilen för kon-
troll lite oftare. 

Michael kom alltså in efter rekordkorta 7 varv. 
Detta också för att undvika köerna till tank-
ningen som annars inträffar vid 9-10 varv. Jag 
hoppade in och gasade ut på banan. Det fanns 
nästan ett torrt spår, men droppar på rutan gav 
oklara besked. Efter några varv var det ytterst 
klurigt att köra på dessa däck, de blir varma fort 
och man måste kyla av dem ur ideal-spåret där 
det finns chans, samtidigt som det finns många 
kurvor som kräver full fart för annars tappar 
man mycket tid över en följande sektor. Regn-
däck i riktig högfart är inte det mest förutsäg-
bara då både däcksida och grepp är ganska vekt. 
Jag höll tungan rätt i mun, insåg även omgående 
att detta var det mest aggressiva race jag kört, 
någonsin, inte enbart Nurburgring Inte bara 
mellan snabba bilar (jag blev omkörd 1 gång av 
1 bil ur snabbare klass) men även bland jämn-
snabba bilar och mellanklassbilar var hetsen 
mycket stor. 

Med vissa på gränsen till korkade manövrar i 
minne som jag sett från årets Le Mans är det lätt 
att lista ut att konsten att prestera i ett 24-tim-
mars race delvis gått förlorad med allt större 
press på teamchefer och förare från billtillver-
karna. Tänk att BMW som ställde upp i detta 
Nurburgring-race kom med fyra olika bilar och 
enbart en gick i mål. De andra bröt inte av me-
kaniska skäl, det var krascher. Audi hade fem 
bilar ur spel utav åtta(!). Ibland är gränsen mel-
lan proffs eller „amatör“ hårfin. 
Jag hade iaf ett bra inledningsstint med Steams 
otroligt valpreparerade och robusta 997 GT3 
Cup och jag kände viss tacksamhet för att jag 
nuförtiden faktiskt har en ganska gedigen erfa-
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renhet både vad gäller Ringen, svansmotor 
och race av detta format, det hade inte varit 
sa kul om mitt första 24-timmars på Ringen 
hade gått i en sådan aggressiv ton.
Teamets kvinnliga racekoordinator Danni, 
varje varv ko-lugn på radion rapporterade 
att allt såg bra ut och frågade ifall vi skulle 
byta till torrdäck. Jag kom in i depån sche-
malagt och rekommenderade regndäck då 
regnet tilltagit under sista varvet. Jim skulle 
ut som nästa chaufför. Jag pratade kort med 
teamet om bilen, inställningar och däck, se-
dan vätska och lite vila. Inte sarskilt långt 
senare hör jag det jag absolut inte ville höra, 
lite för många röster samtidigt. Det brukar 
nämligen betyda att racet är „slut“ och detta 
på tok för tidigt.

Tyvärr hade förarkollegan Jim blivit påkörd 
strax efter Hohe Acht och som resultat bred-
sidat räcket. Inte nog med punkterade däck 
och plåtskador, höger bakvagn hade fått en 
så brutal smäll att drivaxeln spräckt växel-
lådshuset och själva länkarmsfästet i ena 
rambalken var helt avbrutet. 

Besvikelsen i teamet var naturligtvis stor, 
men det finns inget att göra när skadorna är 
så omfattande. Det är dessutom inte lönt att 
spendera 3-4 timmar på att lappa ihop bi-
len och köra  den i mål, då det kostar alltför 
mycket att driva en sådan kärra med avse-
ende på drivlina och däck när det inte finns 
chans till ett toppresultat.

Istallet blev det till att hitta några kändi-
sar och tjöta lite med, bland annat kompi-
sarna från Levin Racing som var på plats 
som åskadare för första gången efter 5 egna 
starter samt flera svenska Carrera Cup-team 
som varit  nere och kört Carrera World Cup. 

Inom mindre än 5 dagar hade Steam Racing  
ångan uppe igen. Teamet hade registrerat sig 
för att ställa upp i 24-timmars i Barcelona, 
på den stencoola F1-banan Circuit de Cata-
lunya Här skulle det blir race igen, goda ut-
sikter för torrt och varmt väder, ingen tokig 
bana a la Nurburgring utan en racerbana av 
modernaste slag!

Barcelona 
Månaderna mellan Nurburgring och Bar-
celona flöt förbi fort och innan man kunde 
säga Circuit de Catalunya var jag på plats. 
Jag anlände tidigt på onsdagen före racet 
och satte omedelbart kurs mot banan. På 
vägen dit funderade jag på språket, vad jag 
skulle säga till vakten vid grinden eftersom 
jag gärna ville jogga ett varv runt banan i 
den behagliga 27-gradiga värmen. Hm, 
säger man “Eo el Piloto el di, di, quattro – 
un Pista por favor” sa kanske det funkar? 

Medan jag klurade på detta 
njöt jag av att köra genom 
det spanska landskapet 
och när schackrutiga flag-
gor med “Montmelo” dök 
upp på vägskyltarna steg 
adrenalinet en aning. Cata-
lunyabanan tornar upp sig 
på en höjd och det känns 
pampigt att komma dit. 
Enorma läktare omgärdar 
banan. Strax efter kom jag 
fram till huvudentrén, och 
när jag som bäst var på väg 
med min improviserade 
spanska och rullade ner 
rutan säger grindvakten på 
bästa engelska: Wellcome sir, how are you? 

Klockrent. 
Jag fick tillträde till banområdet per om-
gående men en “trackwalk” fick vänta till 
morgondagen då de hade någon typ av 
ban-event, vilket bestod av äldre Formel-
bilar som körde i ca 50km/h runt banan 
likt vilsna höns. Jag spanade in depån och 
de olika bansektionerna, Catalunyabanan 
är MYCKET kuperad vilket inte syns på 
TV eller film. Jag tog sedan två sköna jog-
gingvarv på perimetern, en serviceväg som 
omgärdar hela banan. Bra träning som ack-
limatisering till värme, kostförändring och 
dygnsrytm och för att känna in atmosfären. 
Redan I detta läge kändes livet helt enkelt 
fantastiskt. 

Därefter incheckning på hotellet och inköp 
av diverse tilltugg, hämtning av flickvännen 
som kom med kvällsflyget och senare en 
ihopstöttning med två andra svenska förare 
vid middagen – vad är oddsen att man ham-
nar på samma hotell när det finns hundra-
tals att välja på? Det var Edward Sandström 
och Lars Stugemo som skulle köra Schu-
berts BMW Z4M GTR.

Nästa dag började vi med team-förbere-
delser. Det var tänkt att vi skulle köra lite 
shake-down men team-chefen var hundra 
procent övertygad om att 
vi hade perfekt setup re-
dan, baserat på data från 
två olika toppteam, Mant-
hey Racing och ett Alzens 
SuperCup-team. Eftersom 
jag gärna inte sliter på bi-
len i onödan före ett så 
långt race argumenterade 
jag inte mot detta, dock 
så kan man ju alltid lägga 
ett par var för att kolla att 
setupen verkligen funkar.

Jag använde kvällen till promenad runt ba-
nan med min co-driver Ercan Osman som 
ar grek men bor i Tyskland. Michael Sch-
ratz, teamets ordinarie, åkte vespa ett varv 
lite senare men det var inte hans första be-
sök på banan sa vi förlät honom för detta. 
Ercan är en riktigt go kille och eftersom vi 
båda var nya på banan tog vi dagen därpå 
en hyrbil och körde en hel timme(!) turist-
körning på banan. Denna timme var till för 
team att skjutsa fans och sponsorer, endast 
gatbilar var tillåtna och hastighetsgränsen 
var 60km/h, i alla fall nar vi började... Sätt 
15 racerförare i hyrbilar på en F1-bana så är 
denna regel snart glömd. Vi turades om att 
köra/åka passagerare några varv i taget och 
ganska snabbt hade vi båda flytet inne. Med 
slutkörda vibrerande hjullager och varma 
bromsar rullade vi efter en timmes körning 
nöjda tillbaka till depån. Strax dags att åka 
riktig bil på banan!

Michael började med att åkta ut för att köra 
in bromsar och växellåda. Allt ok, men han 
tyckte bilen var hoppig. Jag fortsatte åket, 
tyckte  dämparna inte var helt med på no-
terna, så vi skruvade och körde igen, änd-
rade vingen och körde igen. I slutänden fick 
jag liksom på Ringen begära lite mer nega-
tiv camber. Det sliter mer på däcken men 
har man inte tillracklig vinkel på en sådan 
här bil går det långsamt och bilen beter 

racing
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sig inte som den ska. Vi hittade en vettig 
kompromiss och helt plötsligt betedde sig 
bilen bättre, både avseende dämpare och 
aerodynamik. Vi missade dock en topp 10 
kvalplats med en tiondel men det är ganska 
oviktigt när det gäller 24-timmars. 

Loppet startade i regn och Michael tog det 
mkt lugnt vilket var bra. Efter att sikten bli-
vit lite bättre knep han ett par platser och 
sedan var det min tur och vi satsade på torr-
däck. Jag hade ett bra stint och kom in som 
8:a under en Safety Car-period, vilket var 
helt perfekt. Ercan åkte ut på banan men 
ropade strax på radion.
„I have the shifter in my hand!“ 

Danni, teamets race-koordinator svarade 
lungt som vanligt “Ok, that’s good Ercan”, 
men svaret kom snabbt 
- “No, I have the shifter IN MY HAND, 
it’s loose!”
Snabba ryck i depån, fram med svets, svets-
filt, vatten, funktionärer som måste bevaka 
så att det inte var bilombyggnad och trim-
ming i görningen och efter 35 långa minuter 
och 14 förlorade varv drog Ercan ut pa ba-
nan igen. Växelspaken hade alltså gått av vid 
foten, tydligen ett känt materialfel på denna 
biltyp och det finns en starkare långloppsva-
riant – men det var ju den starkare varianten 
vi hade redan. Hm.

Otur men nu var det bara att jaga från vår 

placering långt nere i resultatlistan. Vi löste 
av varandra på band och körde fort och ef-
fektivt. Jag hade ett helt stint med fältets 
näst snabbaste varvtider i lätt regn, fortfa-
rande på slicks, det var bara ett duggregn 
och banan absorberade de små mängderna 
vatten och bilen gick i stort sett som om 
regnet inte funnits. Självaste legenden Ro-
land Asch som körde en likadan bil fast med 
3.8-litersmotorn (vi 3.6) kom in i vår box 
och gav beröm till Steam Racing för dessa 
varvtider. Jag var mest nöjd att se hur vi 
klättrade för varje stint. 

Precis innan natten föll hade jag nog det 
vackraste stint jag någonsin kört, solned-
gång över Catalunya. Natten kom så små-
ningom och spanjorerna är inte mkt sämre 
än tyskarna när det gäller party vid racer-
banan – på innerplan hade en enorm scen 
byggts under dagarna före racet och nu var
det Eurodisco järnet med DJ:s som lirade 
hela natten fram till 5 på morgonen, med 
otrolig ljudanläggning garanterat stark nog 
för Ullevi. Det var en surrealistisk känsla att
vila i trailerns soffavdelning, med en del hel-
sköna ”beats“ från DJ-scenen kompat av ra-
cerbilarna lite svagare i bakgrunden blandat
med den härliga spanska atmosfären till-
sammans i den behagliga värmen, toppat 
med en förnimmelse av svag oljelukt av 
bästa kvalitet...

När soluppgången dyker 
upp är man alltid lite trött 
under ett 24-timmars-
lopp. Men redan på väg ut 
ur depån kickar adrenali-
net in så man blir aldrig 
för trött för att gasa. Ett 
par av kurvorna kör man 
lite mer på känsla än sikt 
när det är mörkt, så sol-
uppgången och dagsljuset  
bjöd på lite avslappning, 
även om vi nu tagit oss in 
på topp-10 och racet som 

sådant handlade om allt annat än avslapp-
ning i detta läge. 

Tre andra bilar låg inom slagläge för en total 
8:e plats och samtliga bytte plats vid varje 
depåstopp under morgontimmarna. Nu 
började vi räkna frenetiskt på depåstopp-
strategi, räckvid för bränsle, max tillåten 
kör-tid per förare (2.5h) och återstod av 
race-längd. Vi kom fram till en bra plan, 
lyckades koppla säkert grepp om 9:e platsen 
och med ett återstående depåstopp kunde vi 
sätta press på vår svåraste motståndare som 
liksom oss endast hade ett kort depåstopp 
kvar. 

Strax efter att jag passerade den BMW vi låg 
i fight med och byggde en stor lucka fick de 
haveri på motorn och efter detta kunde vi 
fokusera på att enbart ta oss säkert i mål, 
vilket gick utan problem.

Var huvudkonkurrent i klassen slutade 14 
varv före oss och 4:a totalt, precis det av-
stånd som vi tappat för att reparera växel-
spaken. Det kändes som ett kvitto på ett bra 
race från vår sida och 2:a I klassen och 8:a 
totalt får man se som helt ok om man ser 
till de toppteam som belamrade topplace-
ringarna! 
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Save the Ring-kampanjen
Av Sten Ljunguist, Touringkommitén

Save the Ring är en opolitisk organisation som bildats av människor 
från hela världen som älskar Nürburgring och Eifelregionen. Orga-
nisationens uppfattning är att ledningen för Nürburgring utvecklar 
Ringen i helt fel riktning. Man vill därför påverka utvecklingen i en 
riktning som bättre förvaltar det historiska arvet och med utgångs-
punkt i motorsporten utveckla regionen i sin helhet.

Följande personer har varit centralfigurer i de senaste årens händelser:

Kurt Beck, ordförande i SPD-partiet i Rheinland-Pfalz och senare 
även dess ordförande i förbundsstaten.

Ingolf Deubel, finansminister i Rheinland-Pfalz, begärde avsked 
och beviljades detta sommaren 2009.

Walther Kafitz, som när han fick jobbet som VD för Nürburgring 
GmbH saknade all kunskap om motorsportens villkor.  Han fick 
lämna sitt uppdrag i december 2010 och är dag chef för Dubai Au-
todrome.

Urs Barrandon, schweizisk ”investerare” med högst tvivelaktigt af-
färsmässigt rykte och den som skulle ordna den privata finansie-
ringen av projektet.

Hendrik Herring, handelsminister i Rheinland-Pfalz, som i mars 
2010 för delstatens räkning köpte det som byggts av Kai Richter 
och MediInvest för 1 euro. MediInvest som tidigare fått 85 miljoner 
euro i bidrag av delstaten R-P.

Kai Richter, företagare från Düsseldorf och ägare till MediInvest, 
som ansvarade för delar av exploateringen.

Jörg Lindner, delägare i hotellkedjan ”Lindner Group”.  I denna in-
går Lindner Congress & Motorsport Hotel, Lindner Hotel Eifeldorf 
Grüne Hölle och Lindner Ferienpark Nürburgring, som alla ligger 
vid Ringen.

De två sistnämnda äger Nürburgring Automotive GmbH, som har 
ansvaret för den operativa driften. Anläggningen i sin helhet ägs av 
delstaten Rheinland-Pfalz och ytterst av förbundsstaten Tyskland. 
Projektet har hittills kostat de tyska skattebetalarna uppskattnings-
vis 500 miljoner euro.

År 2004 går Nürburgring GmbH under ledning av Walther Kafitz 
med en förlust som till stor del skapats internt. Bolagsbildningar 
med oklar affärsidé, frikostiga löner och bristande kostnadskontroll 
är några av orsakerna. Prognoserna för de kommande åren pekade 
på fortsatta förluster. Kafitz hade stora planer för att vända utveck-
lingen och att skapa beläggning under lågsäsong. En förutsättning 
för att intressera investerare och politiker för förnyelsen var att kun-
na visa att det fanns underlag för satsningen. Utbyggnaden skulle 
finansieras privat och inte starta med mindre än att finansieringen 
fanns på plats. Walther Kafitz marknadsförde sitt projekt så skick-
ligt och med felaktiga underlag, att han mot slutet av 2006 kunde 
ana ett genombrott.

År 2007 gick startskottet för ”Nürburgring 2009” - projektet som 
skulle skapa ett nöjes- och motorsportcentrum utan motsvarighet. 

Kai Richter och MediInvest har under halvårsskiftet 2007 haft fler-
talet möten med Walther Kafitz och Nürburgring GmbH angående 
delar av den tänkta exploateringen. Kai Richter presenterades senare 
av Ingolf Deubel som en privat investerare god för åtminstone 94 
miljoner euro, något som visar sig vara helt fel. I början av 2009 på-
går samtidigt arbetet med att finna andra investerare och här nämns 
Urs Barrandon för första gången. Berörda parter oftast i Zürich på 
luxuösa platser, det representeras bl.a. för 160 000 euro, en nota 
skattebetalarna får ta. Det visar sig senare efter ett antal mycket 
fantasifulla turer att han naturligtvis inte heller har de resurser som 
krävs. UB krävde att delstaten R-P och ID skulle transferera 85 + 95 
miljoner euro till ett konto i Zürich vilket även skedde.

Projektet är i gång och både delstatsregeringen och Nürburgring 
GmbH är nu projektets gisslan och berörda tvingas hålla god min. 
Ingolf Deubel lever under ständig press att hitta privata investerare, 
vilket måste vara klart till invigningen halvårsskiftet 2009. Det är 
nu, i jakten på privata investerare, som Urs Barrandon med klas-
siska knep snärjer Ingolf Deuber. Barrandon hävisar till amerikan-
ska livförsäkringsbolag, shejker i Dubai och oljebolag i Guatemala 
som tänkbara investerare. I juni månad kommer så en check utställd 
på Nürburgring GmbH. Checken saknar täckning och bubblan 
spricker. Den 7 juli hålls en presskonferens där Ingolf Deubel begär 
och får entledigande.

Tidigare under året hade Hendrik Herring meddelat att Rheinland-
Pfalz för 1 euro tar över det som byggts av Kai Richter. Vidare pre-
senterar Herring ett avtal som löper över 20 år och som ger det nya 
bolaget ”Nürburgring Automotive GmbH” rätten att driva Ringen. 
I gengäld skall NAG betala delstaten Rheinland-Pfalz 15 miljoner 
euro per år. NAG skall vidare stå för allt löpande underhåll av an-
läggningen. Någon upphandling enligt EU:s regler skedde inte och 
det har självklart skapat reaktioner. I kölvattnet av affären pågår 
rättsliga undersökningar och granskningar.

Förutom den politiskt tveksamma affären är detta även en fråga där 
stad står mot landsort i och med att NAG har sitt säte i Düsseldorf. 
Den uppenbara risken är att den lokala företagsamheten på sikt blir 
utarmad.

Hur detta skall sluta står skrivet i stjärnorna. Om det skall fungera 
långsiktigt så krävs förutom stora vinster i bolaget ”Nürburgring 
Automotive GmbH” även en förändrad attityd där samverkan med 
lokala aktörer prioriteras och att man vårdar det historiska arvet, för 
vare sig människor eller verksamheter har en framtid utan historia.

För er som vill veta mer: www.savethering.org
www.youtube.com sök på ”Nürburgring financial disaster”
samt Wikipedia för inblandade personer.
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Vi är nu inom armlängds avstånd från Le Mans! Här kommer den andra 
delen av berättelsen om Touringkommitténs resa till Le Mans 2011.

Fredag morgon. Vi vaknade utsövda på Hotel St. Michel i Château-
dun och gick ner för att äta frukost. Dagen innan hade vi förutspått 
hur frukosten skulle vara och det visade sig att vi hade haft helt rätt. 
Kaffe, baguette eller croissant, smör och marmelad. Inget mer. En 
typisk fransk frukost helt enkelt. Vi mumsade i oss frukosten och 
planerade lite inför dagens etapp. Det var inte särskilt långt till Le 
Mans men vi hade lite att fixa på vägen. 
 När vi kom ut på torget såg vi till vår förvåning att våra Por-
schar som kvällen före stått helt ensamma, nu fått sällskap och att 
hela torget var fullt av bilar. Inget konstigt med det egentligen, det 
var ju vardag, men det var så annorlunda.
 Vi packade bilarna och bestämde oss för att köra förbi ”Le 
Chateau”. Vi förberedde ordentligt och prickade in vägen förbi slot-
tet på vår TomTom GPS i förväg, så det skulle vara lätt att hitta dit. 
Det visade sig att GPS:en hade väldigt svårt att hålla ordning på 
riktningarna inne bland husen i staden. Det blev några varv runt 
torget till ortsbornas förtjusning. Två Porsche-avgassystem ekandes 
mellan husväggarna kan ju inte vara fel! Vi lyckades så småningom 
hitta ut från torget och ner till vägen under slottet. Med sightsee-
ingen avklarad styrde vi mot Le Mans. 
Vi hade nu cirka 10 mil landsväg att avverka, med ganska mycket 
trafik och tätt mellan byar och småstäder. Vägarna var raka men 
fina. Det är kulligt och vägarna svänger mer i vertikalled än i ho-
risontalled.  
 Silverpilen höll tempot uppe och vägarna inbjöd till omkör-
ningar. Det blev läge att utnyttja accelerationen i Porscharna för 
ibland rätt brutala omkörningar. Förmodligen mer njutbart för fö-
rarna än för passagerarna.
 När vi stannade vid en supermarché för att proviantera inför 
Le Mans undrade Gula Faran om vi hade någon slags dödslängtan i 
Silverpilen men vi försvarade oss med att vi naturligtvis hade situa-
tionen under kontroll hela tiden. Vilket vi hade. Absolut!

Vi tillbringade säkert en dryg timme i supermarchén och inhand-
lade diverse matvaror och drycker för tre dagar på Le Mans. Micael 
fick i uppdrag att prata med Le Boucheur och inhandla fyra rejäla 
skivor kött. En stund senare stod han mycket nöjd med fyra av de 
största entrecôterna någon skådat. Han hade gestikulerat att han 
ville ha dem ganska tjocka och slaktaren verkade hålla med. Alla 
individuella uppdrag slutförda samlades vi kring kundvagnen och 
gick till kassan. Per betalade glatt och vi kämpade en stund med att 
få plats med varorna. Till slut låg allt inpackat och vi körde vidare.
En stund senare anlände vi Le Mans! 
 Det var mycket speciellt. Som tur var hade Micael varit där 
flera gånger förut och hade dessutom skött förbokning av plats på 
campingen. Han visste därför hur vi bäst skulle hitta rätt. Vi tog av 
motorvägen mot banan och efter en rondell körde vi söderut på le-
gendariska Mulsanne-rakan från Tertre Rouge mot Mulsanne. Det 
var ingen träning på banan som därför var delvis öppen för vanlig 
trafik. Vanlig och vanlig, det var massor av folk som festade för fullt 
längs banan. 

Touring Göteborg - Le Mans – Göteborg del 2
Text och Foto: Touring /  Gustaf, Micael, Per och Sten

Natt på Le Mans

Mulsannerakan mot Auberge des Hunaudières
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Det kryllade av sportbilar som förväntades visa musklerna med en 
burn-out eller bara uppvarvning och fick jubel eller buanden efter 
förtjänst.

Färden runt banan gick inte fort, men så småningom var vi framme 
vid vår camping. Efter kontroll av biljetter fick vi guidning av en 
kille på cykel som ledde oss genom en enormt stor camping, det var 
som om den aldrig tog slut. 

Vi blev anvisade vår plats och började packa upp och resa tält. Gan-
ska omgående anlände Kalle och Stellan som hade rest med flyg via 
Paris. 
 För att fira vår ankomst skålade vi i champagne och efterhand 
började vi kolla in grannarna på campingen. Åt ena hållet var det en 
irländsk familj med massor av rödhåriga barn. På andra sidan hade 
vi två olika sällskap:
1. Fransoserna. 6-8 fransmän i varierande ålder. Till en början höll 
de sig på sin kant och visade inget större intresse, men när vi plock-
ade fram våra bag-in-box, kunde de inte hålla sig. Eftersom de var 
från Loire kunde de inte förstå att man kunde dricka vin som kom 
från andra ställen och för att få oss att förstå kom de över så fort de 
korkat upp en ny flaska och bjöd oss att smaka. 
 

Detta fortsatte in på avecen och vi njöt av god Calvados. Efterhand 
som stämningen steg hade plötsligt alla fransoserna tagit på sig vita 
skjortor och ”Jackie Stewart”-kepsar med rödhårig peruk på huvu-
det och vi var omgivna av sju franska Jackie Stewarts. 

2. Tyskarna. 5-6 tyskar i 20-års-åldern. Det första vi märkte av dem 
var deras rejäla elverk som stod och brummade vägg i vägg med våra 
och fransosernas tält. Fransmännen tog fajten och snart hade elver-
ket flyttats så långt bort det gick och som kompensation för oljudet 
fick vi sätta våra drycker i deras kylskåp. Schysst deal tyckte vi. 

Efterhand upptäckte vi att elverket även drev en ljudanläggning mo-
dell större, en ljusanläggning och en rökmaskin. Vi märkte aldrig 
att tyskarna vare sig festade eller kollade på tävlingen. De bara satt 
vid sina tält, spelade techno och gjorde rök.
 Vår första campingmiddag bestod av varsin enkilos (kanske 
inte riktigt) entrecote med baguette. Suveränt gott. Och mätta blev 
vi. Det var dags att insupa atmosfären vid banan och vi begav oss 
därför till depåområdet för lite öl, shopping, fotografering och så 
vidare. 

Ingången till Porsche-kurvorna

Campingplatsen

Våra franska vänner bjuder på vin

Franska Jackie Stewarts

Bullrigt elverk ger kalla drycker!

 Audi R8C modell 1999

Paus
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En ganska lång promenad som gav överblick på hur enormt stort 
evenemanget är. Det är gigantiska campingområden. Bara de dans-
ka, i militärisk organisation med likadana tält i rad efter rad, täckte 
kvadratkilometer. Hur hittar de till rätt tält egentligen, i mörker 
och fylla?

Hela eftermiddagen, kvällen och natten var det ett enormt festande 
på hela campingen. Det var långtifrån bara våra techno-tyskar som 
hade elverk och ljudanläggningar. När det så småningom var dags 
att försöka sova kom hörselkåporna väl till pass, och även i princip 
alla kläder vi hade med oss. Det var nog bara några få plusgrader 
den natten.

Vid uppvaknandet på lördag morgon kände man tydligt av både 
eget och andras festande. 
 Det blev inte direkt bättre när vi konstaterade att vi handlat 
mat till 2 middagar och massor att dricka, men totalt glömt bort att 
man äter frukost också.
 Alltså kunde vi antingen börja dagen med att äta middag, eller 
åka iväg och köpa frukost. Det var inte direkt lockande att ge sig ut 
i det förmodade trafikkaos som nu var troligt runt banan, men Sten 
och Per hoppade i Silverpilen och drog iväg.
 Utanför banan gick trafiken trögt och vi valde att bara följa 
strömmen och hoppades att det skulle dyka upp en butik. När vi 
kom in i något som liknade en by frågade vi en flicka efter en mataf-
fär. Hon sa höger och vänster och mycket mer som vi inte förstod 
och sedan åkte vi helt enkelt vilse. Nästa person att fråga var en man 
som skulle kliva in i sin bil. Han förklarade gång på gång och till 
slut gav han upp och fick oss att förstå att han skulle köra före och 
visa, och då hittade vi butiken.
 Per blev nu en aning brydd i sin uppfattning om fransmän som 
arroganta och otrevliga. Vi träffade ju bara trevliga och hjälpsamma 
fransoser!
 Efter frukosten promenerade vi iväg för att reka var vi kunde 
se banan och racet bäst. Vi hittade den perfekta platsen vid Porsche-
kurvorna där vi kunde se bilarna ett långt stycke och höra ljudet vid 
accelerationen ur kurvan.

Inför själva tävlingen är det massor av aktivitet på banan. Dagen 
börjar med warm-up vilket följs av ”Le Mans Legends” där historis-
ka bilar som tidigare deltagit i loppet kör ett en-timmas race. Detta 
brukar vara mycket roligt att titta på då detta inte på något sätt är 
ett uppvisningslopp utan deltagarna kör fullt loppet igenom.
  Det hela fortsatte med ett Ferrari-race och uppvisningar av di-
verse klubbar.
 Huvudattraktionen närmade sig och inför start var det Audi 
på första och andra plats, två Peugeot och favoriten Audi # 3 med 
bland andra Tom Kristensen och Allan McNish som femma. 
 Klockan var 15.00 och dags för start. Vi firade med en skål i 
champagne och loppet började dramatiskt! Racet startade med en 
brutal uppkörning av Allan McNish i Audi #3. Efter knappt en 
timme såg han sin chans och körde om Audi #1 för ledningen strax 
efter Dunlop-bron. McNish såg antagligen inte den långsammare 
Ferrarin framför Audi #1 och efter att ha kört in i Ferrarin total-
kraschade han sin bil mot barriären på vänster sida. Tom Kristensen 
kom aldrig ut på banan och det var ridå för de tusentals danska fans 
som var på plats för hans skull. McNish steg ur bilen oskadd till al-
las stora lättnad.
Vi rörde oss efterhand runt banan och var ett tag på läktaren vid 
start & mål, men där var ljudet lite väl högt, och avståndet till bi-
larna så kort att man bara såg något svischa förbi.

Vi begav oss till museet på området för att se vad de hade att er-
bjuda. Det visade sig att museet hade stängt, men de hade en stor 
souvenir-shop som vi knappast kunde lämna outforskad. När vi 
kom in var det en märklig stämning. Alla i butiken stod samlade 
runt en bildskärm där de visade bilder av en kraschad bil i mörkret. 
Kommentatorerna pratade franska men en fransman översatte och 
vi förstod att den ledande Audi #1 med Mike Rockenfeller vid rat-
ten hade kraschat hårt på Mulsanne-rakan. Ingen visste hur det var 
med föraren och stämningen var minst sagt kuslig

Danskt tältläger

Dags för start!
Utsikt söderut mot Ford Chicane

Läktare vid start-och-mälrakan
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Tack och lov var Rockenfeller oskadd men bilen var ute ur tävlingen. 
Bara Audi #2 var kvar i tävlingen och det luktade Peugeot lång väg.
För publiken var mörkerkörningen minst lika intressant att se. 

De tre främst placerade i varje klass hade lampor på sidan som vi-
sade en, två eller tre tända beroende på placering i sin klass. Även 
startnumren var belysta, så det var lätt att följa täten.
 Vi kämpade för att hålla oss vakna så länge som möjligt men 
efterhand droppade vi av till tälten, en efter en. 

Vi vaknade upp efter ännu en kall natt. Efter en snabb frukost gick 
vi tillbaka till Porsche-kurvorna som var den närmaste åskadarplat-
sen. Det är helt fascinerande att komma tillbaka och se samma bilar 
som kvällen innan, i samma tempo varv efter varv. Den stora skill-
naden är att bilarna nu är avsevärt smutsigare och man verkligen 
känner ansträngningen de utsätts för. 
Vi konstaterar att den enda återstående Audin fortfarande står pall 
och tycks gå som en klocka. Kanske finns det hopp för Audi trots 
den massiva press de utsätts för av Peugeot.
 Tillbaka till campingen för lite lunch och rivning av tältlägret. 

Efter lunch delar vi upp oss och Per går tillbaka till banan medan 
övriga beger sig till depåområdet för att besöka museet och handla 
souvenirer. Vi återförenas strax före målgång vid Porsche-kurvorna 
och ser Audi med startnummer 2 vinna årets Le Mans med osan-
nolika 13 sekunder efter 24 timmars racing. 
 För att försöka komma iväg så snabbt som möjligt skyndar vi 
tillbaka till bilarna och beger oss iväg.
 Trots risken för köer lyckas vi ta oss ut ur Le Mans relativt 
snabbt. Vi kör norrut och följer samma sträcka som britterna brukar 
köra. Enligt traditionen går fransmännen ut och vinkar hejdå till de 
förbipasserande bilarna. Trots regn är det god uppslutning och man 
fascineras av denna fina gest.

Pescarolo-Judd BMW

Porsche 997 GT3 RSR

Åskådare i mörkret

Natt!

Tight omkörning i mörkret

Ford GT-Doran
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Ett fikastopp med kaffe och baguette gör oss redo för den sista 
sträckan till hotell för natten.
 Våra planer att bo över i den pittoreska staden Neufchâtel en 
Bray grusas av att det är pingsthelg, under vilken alla fransmän 
tycks på hotell. Vårt första försök på ”Hotel Du Grand Cerf” (Den 
stora bocken) ger inget resultat. Vi försöker på flera andra hotell 
men det finns inga rum att tillgå och vi får åka vidare med svansen 
mellan benen. 
 I den större staden Amiens chansar vi inte utan låter GPS:en ta 
oss till Hotell Ibis där vi får två rum. Några förfriskningar senare är 
vi redo att äta middag. Klockan har blivit ganska mycket och köket 
har i princip stängt. De är vänliga nog att förse oss med var sin drink 
och biff. Lite eftersnack på rummet och därefter njuter vi av att sova 
i en riktig säng efter två nätter i kylslagna tält.

Måndagen började med god frukost på hotellet och därefter avfärd. 
Sten och Gustaf undgår med nöd och näppe att bli bortsvepta av 
hotellets garageport som visar sig öppna inåt. Vi knappar in ”Ka-
tedralen” i TomTom och den leder oss som vanligt på oväntad rutt 
genom staden mot Katedralen i Amiens. Eftersom Micael varit för 
snål för att uppdatera kartorna i GPS:en blir det körning på buss-
gator och andra icke tillåtna passager. ”Vi är ju turister…vad kan 
hända” tänker vi i Boxstern när vi upptäcker att vi kör förbi Gendar-
meriets högkvarter i Amiens. En titt i backspegeln och vi ser till vår 
förskräckelse hur Gula Faran blir stoppad av en civil polisbil och tre 
Gendarmer hoppar ur. De verkade dock mest vara intresserade av 
att kolla på bilen. Sten och Gustaf får åka vidare efter ett ”Aja baja” 
från männen i blått.

Katedralen i Amiens, som är den största volymmässigt i världen, 
visar sig vara mycket pampig och väl värd ett besök.
 Vi lämnade Amiens på väg mot Belgien och därefter Tyskland. 
Förhållandevis lite trafik genom Belgien gjorde att vi kunde hålla 
ett bra tempo. Vid lunchtid närmade vi oss tyska gränsen och via 
komradion framfördes önskemål om schnitzel till lunch.
 Det borde ju inte vara några problem så vi svängde av Auto-
bahn när det ändå var dags att tanka. Snart kom vi till en liten stad 
där vi säkert kunde ha spenderat en bra stund innan vi hittade ett 
typiskt Gaststätte. Återigen förlitade vi oss på GPS:en och det vi-
sade sig att det fanns en restaurang i närheten vid namn ”Zum alten 
Fritz”. Det måste ju vara vårt ställe! Turen höll i sig och döm om vår 
förvåning när vi läste ”Schnitzaurant Zum Alten Fritz” på skylten 
utanför. 

Ingen direkt trängsel därinne, men schnitzlarna som bars förbi såg 
ut att hålla god kvalité och storlek. Gustaf och Micael var överty-
gade om att schnitzlarna vi sett var den så kallade XXL-varianten 
och beställde således XXL. Sten och Per tyckte att en normalstor 
schnitzel nog skulle räcka vilket naturligtvis ledde till att Gustaf och 
Micael hånade övriga intensivt. Ända tills maten serverades. 

Det visade sig att XXL verkligen var XXL. Ni som var med i Nor-
sesund vet hur en stor schnitzel ser ut. Dessa var större. Det kän-
des som om de hade tagit två julskinkor och bankat ut. Gustaf och 
Micael orkade naturligtvis inte äta upp dessa skinkparaboler vilket 
gladde Per och Sten oerhört och de hånade tillbaka.
 Mätta vacklade vi tillbaka till bilarna och satte fart norrut. Pla-
nen var att hinna till Lübeck innan kvällningen och bo på lämpligt 
hotell inne i staden. Vi hade tur med trafiken och Porscharna tu-
rades om att dra vilket ledde till ett ganska bra tempo genom den 
tyska landsbygden. I god tid körde vi in i Lübeck och GPS:en ledde 
oss på en till synes obegriplig väg på smala gator i villakvarter och 
på något magiskt vis var vi plötsligt mitt i Lübeck. Vi körde rakt in 
mot stora torget och fick syn på en hotellskylt. Per hoppade ur och 
kom strax tillbaka med den goda nyheten att det fanns rum och ga-

Katedralen i Amiens

Schnitzaurant ”Zum Alten Fritz”

Nöjda!
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rage. Hotellet, som visade sig heta ”Hotel Schwarzwaldstuben” var 
helt underbart. Ett bedagat turisthotell från sjuttiotalet med slitna 
möbler i bayersk stil och fullt med sydtyska attribut. Väl inrökt med 
blekta fotografier på generationer av hotellägare och deras familjer. 

När vi kom upp på rummet fann vi till vår glädje att det ingick en 
stor balkong, varför vi genast bjöd in Sten och Gustaf på en öl före 
maten. Några öl senare stod vi på torget och funderade på vart vi 
skulle gå. Det var en underbar kväll så det gamla kända ”Schiffer-
gesällschaft” kändes lite väl murrigt. Vi gick i alla fall dit för en titt 
då det låg bara hundra meter från hotellet. Till vår glädje visade det 
sig att de hade öppnat en uteservering på gården! Perfekt för oss så 
vi letade oss ut på baksidan och frossade i ”Spargel mit schinken”.
  Vilken uteservering för övrigt! Vackert och grönt med de typis-
ka Hansafasaderna i bakgrunden, krönta av klocktornet på kyrkan. 
Tiden gick fort och då vi plötsligt var ensamma kvar på restaurang-
en insåg vi att vi kanske borde låta personalen stänga, så vi betalade 
och lämnade dem åt sitt öde.
 En liten kvällspromenad fick avsluta kvällen och det var dags 
att återvända till hotellet för en god natts sömn.
Det var resans sista dag och frukostrummets dekor i sydtysk kitsch 
komplett med jakttroféer uppvägde den i övrigt ganska påvra fru-
kosten. Vi begav oss så till bilarna för att starta sista sträckan i Tysk-
land.

Under hela resan hade vi pratat om att växla bilar. Tiden började 
rinna iväg och det var dags att göra slag i saken. Ut ur Lübeck och 
en parkeringsficka senare satt så Per bakom ratten i GT3:an med 
Micael i passagerarsätet. 
 Man fascineras av hur bekvämt man faktiskt sitter i bilen. Sto-
larna är förvånansvärt sköna och man sitter ordentligt fast. Bilen 
är dessutom mjukare avfjädrad än vad man skulle kunna vänta sig. 
Efter en ganska kort körning svänger Per av Autobahn för förarbyte.
Micael, som aldrig kört en 911 förut, startar och kör ut på Autobahn 
igen. Efteråt är han lyrisk:
 ”Vilken bil! Det är som att klä på sig en motor! Det enda jag 
kan jämföra det med är att köra motorcykel. Det rister och brö-
tar och man får en oerhört direkt känsla av bilen. Och så ljudet. 
GT3:an låter verkligen som en racerbil. Helt fantastiskt och ett un-
derbart minne från resan. Att man sedan fick slå personligt hastig-
hetsrekord var ju inte så dumt det heller.”
 Framme i Puttgarden parkerade vi för det obligatoriska besö-
ket på pråmen eller Bordershop som den också heter. I vanlig ord-
ning handlas det för mycket för det tillgängliga transportmedlet 
men det visar sig att det går att stuva ganska bra. Särskilt om man 
tar det taktiska beslutet att köra uppcabbat resten av vägen vilket ger 
gott om utrymme för sovsäckar och liknande där suffletten en gång 
låg hopfälld.
 Nöjda med våra inköp kör vi ombord på färjan och sitter strax 
med var sin korv och pommes frites.
 Vi kör av färjan och det börjar kännas som om resan håller på 
att ta slut. Sträckan genom Danmark är alltid den tråkigaste och 
det blir extra tydligt på väg hem. När man är på väg söderut är man 
som regel så uppfylld av förväntningar att till och med E47 genom 
Danmark får ett litet rosenskimmer. Så är det inte på väg hem.
 Öresundsbron är som alltid en välkommen syn. Efter så många 
mil utomlands är det alltid lite skönt att vara på svensk mark igen. 
Det känns som att man kan slappna av lite, allt är välbekant och 
tempot lite lägre.
 Ingen tvingade oss på vågen i tullen så vi kunde fräsa igenom 
utan problem.
 En rask marsch genom Skåne och in i Halland och vi var till-
baka i Björkäng klockan 16:30. Målgång.

Efter gruppbild är resan officiellt slut även om vi kommer att åka 
ihop en liten bit till. Sten och Gustaf kör direkt till Göteborg medan 
Per lämnar av Micael i Varberg.
 Hur summerar man då en sådan här resa? Man kan väl säga 
att det knappast kunde ha blivit bättre. Från dag ett har det varit 
upplevelser för hela slanten. Besöket i Le Mans är inte resan. Resan 
är helheten och besöket i Le Mans är bara en del av den helheten. Vi 
är rörande överens om att varje enskild dag under resan har haft ett 
lika stort värde och det visar att när man bara fokuserar på målet så 
missar man ofta just målet, det vill säga resan.

Gustaf, Micael, Per och Sten.

Lübeck

Sista kvällen

Målgång!
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Årets Höstrally 2011
Text: Anders Jansa 
Foto: Jan-Erling Rydquist

Detta år hade vi i alla fall tur med vädret. 

Solens sista höststrålar gjorde sitt bästa för att 
värma upp luften till några grader över 0 och 
kanske var det därför så många tappra SVKG:are 
dök upp till starten utan för IKEA i Kållered. 
Jag och Ludde bestämde att det inte fanns något 
alternativ till att åka öppet. Det finns nog inget 
som kan hindra oss till det på dessa träffar, även 
om priset ofta blir en veckas kraftig förkylning. 

Målet för dagens happening var som förra året, 
Värdshuset i Norsesund där en fantastisk mid-
dag väntade alla som lyckades navigera sig fram 
genom den svinkalla natten på en trevlig sträcka, 
som alltid perfekt rekad av Touring. Jag har ing-
en koll på hur många vi var som kom fram men 
då Ludde och jag som två istappar öppnade dör-
ren var stället knöfullt och stämningen var verk-
ligen på topp, som på den värsta afterski. För vår 
del blev det till förrätt en STOR kanna hett kaffe 
så att vi tinade upp fingrarna tillräckligt mycket 
för att kunna hålla i besticken och riktigt njuta 
av den perfekta Schweinhaxen som var det egent-
liga målet.

Vi tackar Touring för denna kväll och alla andra 
trevliga kvällar som detta glada gäng fixat åt oss.

Hoppas på ett lika bra 2012.
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I september gjorde jag och Ulrika en resa till USA för att bland 
annat besöka släktingar. I samband med det planerade vi in ett be-
sök i Watkins Glen för att se på amerikansk historisk racing. Sport-
bilstävlingar i USA startade i Watkins Glen efter kriget, närmare 
bestämt i oktober 1948, när ett gäng entusiaster lyckades med att 
stänga av några gator i staden samt en del vägar runt omkring vil-
ket blev till en lämplig bana på 10,6 km. Denna användes fram till 
1956 då man invigde en permanent bana några kilometer utanför 
Watkins Glen. Den nya banan har byggts ut genom åren och är i 
dag 5,5 km lång. På denna kördes bland annat USAs deltävling i F1 
från 1961 t.o.m. 1980. 
 Numera använda banan till olika tävlingar och för nittonde 
året i rad kördes den 8-11 september U.S. Vintage Grand Prix. En 
tävling som vuxit till en av de större historiska tävlingarna på USAs 
östkust. Tävlingen arrangeras av Sportscar Vintage Racing Asso-
ciation, www.svra.com, och hade i år lockat närmare 350 deltagare 
från ett flertal länder.
 Det tävlades i tio olika heat både på lördag och på söndag. 
Dessutom på lördagen Collier Cup, ett heat för att hylla bröderna 
Collier som var bland de entusiaster som var starkt engagerade när 

sportvagnstävlandet startade i USA. De tävlade för det mesta med 
MG och det är därför endast MG bilar får starta i detta heat. På 
söndagen ett heat enbart för Nissan/Datsun eftersom detta var ”fea-
tured marque of the meeting”. En av få arrangörer som inte valde 
Jaguar E-Type detta år. Det kördes även två längre lopp. En 1-tim-
mars på lördagen och ett 1½-timmars på söndagen. Så det fanns 
mycket att titta på ute på banan.

För vår del började dock aktiviteterna i Watkins Glen på fredagen. 
Stora genomfartsgatan, Franklin Street, stängs av för all normal tra-
fik under hela eftermiddagen och en hel del olika aktiviteter med 
sportvagnen i centrum pågick. En riktig folkfest med orkester som 
spelar och givetvis serveras det både mat och dryck från olika stånd. 
Höjdpunkten kommer vid halv fem tiden då en karavan med ca 90 
tävlingsbilar, med sheriffen i spetsen för att hålla nere hastigheten 
något, kommer från banan till Franklin Street och parkerar på var-
sin sida av gatan. Vilken syn och vilket ljud. SVRA och Watkins 
Glen kräver inga ljuddämpare och det har de flesta tagit fasta på. 
Tror inte att någon av bilarna är registrerade för gatbruk heller. Efter 
ca en och en halv timme då vi alla har beskådat bilarna och snackat 
med förarna startar samtliga och ger sig ut på två varv av den ur-
sprungliga banan från 1948, som stängts av för annan trafik. Även 

Alfa Romeo Tipo C 85-35, MG TC och Bugatti T35B med flera på Franklin Street.

Nils Westberg och hans 53:a Lotus VI med motor på 1500cc från en Wolseley.

Bobsy. Amerikansk racersportvagn från 1962 som byggdes av Jerry Mong 
från Ohio. Totalt mer än 60 st. från SR1 tom SR7. Fanns med en mäng 

olika motoralternativ. Bilen på bilden en Bobsy SR2/3 med Ford pre cross-
flow på 1500cc.

U.S. Vintage Grand Prix
Text & foto: Elmon Larsson

reportage
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nu kör sheriffen först med rödljuset på. Efter dessa två varv drar 
alla iväg tillbaka till banan. En helt otrolig upplevelse som man inte 
trodde skulle kunna ske i dag. 

Lördag åker jag till banan ensam och bestämmer mig för att spen-
dera dagen i depåområdet. Titta på tävlingarna spar jag till sönda-
gen. Som så mycket annat i landet i väster är banområdet stort så 

det blir mycket vandrande. Här finns bilar från 1930, Bugatti T35B, 
till 2005, Audi R8 LMP. Hur den nu kan vara historisk. När man 
tittar på bilarna ser man att det historiska reglementet I USA verkar 
skilja sig en hel del från det vi har här hemma. Men alla tävlar ju på 
samma villkor och alla verkar vara nöjda. Med tanke på det egna 
pågående projektet hemma blir det givetvis en hel del kollande på 
alla ”Spridgets” som finns, men även alla andra häftiga vagnar kollas 
noga. Här finns en del bilar som man sällan ser på banorna i Europa. 
Olika modeller av Datsun, gamla Corvette och givetvis amerikan-
ska specialbyggen som t.ex. Bobsy och Chaparral. Rätt många av 
de vanliga sportbilarna som MGA, MGB och även MG-TC, olika 
modeller av Triumph - TR3, 4, 6 och Spitfire, MG Midget och A-H 
Sprite. Till och med Lotus 7 är godkänd som historisk bil. Tror att 
anledningen till att det tävlas med flera olika bilmodeller delvis be-
ror på att man i USA placerar bilarna i olika heat beroende på deras 
prestanda. Såsom de gjort sedan 50-talet då SCCA startades.  Detta 
gör att det finns flera olika bilmärken och modeller som kan tampas 
om en heatseger. Det blir inte enbart ett fåtal vinnarmärken som 
deltager vilket ofta är fallet i tävlingar i Europa.
När jag vandrar genom depåområdet ser jag en intressant bil som 
tankas av en äldre gentleman. Då börjar en konversation på engelska 
där jag säger att jag är förvånad över att se en Lotus VI eftersom jag 
inte trodde det fanns så många i USA. Så du känner till modellen 

Chaparral I från 1960. En av fem tillverkade av Troutman & Barnes på 
uppdrag av Jim Hall. V8 på 350ci. Ägs i dag av Jim Boxstrom från Kanada.

Collier Cup för enbart MG bilar. Ordentlig flaggpostering.

Genie Mk VIII. Byggd av Joe Huffaker 1963. Motor: Ford V8 på 331 ci.

Tycker det är häftigt och brutalt med en gammal Corvette. Nr. 99 en 57:a 
med motor på 330 ci och nr. 55 en 55:a med motor på 283 ci.
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svarar han. Ja, eftersom jag kommer 
från Europa har jag sett några svarar 
jag. Vilket land kommer du från frå-
gar han? När jag då svarar Sverige 
byter han språk och säger: ”Men då 
kan vi ju prata svenska.” Nils West-
berg har bott i USA i ca 30 år och 
har blivit biten av historisk racing 
på senare år. Vi har en trevlig prat-
stund och efter ett tag visar det sig 
att han har god kontakt med Rob-
ban Andersson och hans Anita, våra 
klubbmedlemmar som utvandrade 
till USA på 80-talet då de tog med 
sig bland annat Robbans AC Cobra. 
Världen är liten ibland. Får en trevlig 
pratstund med Nils och han berät-
tar en hel del om hur den historiska 
racingen är uppbyggd i USA i dag. 
Samtidigt som tävlingarna pågår 
finns det mycket annat att fördjupa 
sig i. Ett antal stånd där det säljs 
allt från dekaler, tavlor, racetillbe-
hör, kläder mm. Utställning av olika 
märkesklubbar. Bob Sharp, legenda-

risk Datsun förare och stallchef, håller 
föredrag och svarar på frågor vid olika 
tidpunkter under dagen. Avslutar med 
att titta på en tävling, Collier Cup. Ett 
startfält som innefattar 41 bilar samtliga 
av fabrikatet MG. Här fanns nära nog 
alla modeller representerade. MG TB, 
TC, TD, A, Midget, B, B GT, tom en 
MGB GT med V8 samt en MGC. Vin-
nare, en MG Midget från 1967.

På söndagen åker vi båda ut till banan 
och denna dag tittar vi nästan uteslu-
tande på tävlingarna. Vi vandrar runt 
så gott som hela banan och får därmed 
se tävlingarna från olika vinklar. Ibland 
från en läktare och ibland från insidan 
av en kurva. Inte nog med att banan 

Tre härliga gamla formelbilar. Talbot Lago T 26 från 1939 och två Bugatti T35.

Lotus XV från 1959 med Coventry Climax på två liter.

Ett par McLaren M23. Närmast kameran vinnarbilen från Anderstorp 
1973 då den kördes av Denny Hulme. Numera körs den av Frank Lyons 

från England.

McLaren M4a från 1967 som flugits över från Nya Zealand.

reportage
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är lång den är även kuperad. Många spännande tävlingar. Heat 1 
för mindre sportvagnar, standardvagnar och förkrigsbilar med 50 
startande. Heat 6 med 34 startande varav 26 är mullrande V8or. 
Corvette, Cobra, Sunbeam Tiger, Shelby GT-350 samt en hel del 
amerikanska standardvagnar, så kallade Trans-Am bilar. De övriga 
är sex Jaguar E-Type samt två Porsche. Mäktigt startfält. Heat 9 
som bara lockar 11 startande men inte så dåligt med tanke på att 
det är för F1 bilar från 70-talet och framåt. Överlag mycket discipli-
nerad körning. SVRA använder sig av tesen: ”touch and go”, vilket i 
praktiken betyder: ”If you touch somebody, you go home”. Ganska 
klart och tydligt. Vi lämnar Watkins Glen efter en händelserik och 
lyckad helg.

Under vår vecka hos släktingar i Barrington utanför Chicago gör 
vi en utflykt helt i nostalgins tecken. 1958 såg jag min första sport-
vagnstävling på en nyligen öppnad bana som hette Meadowdale In-
ternational Raceways. Jag var bosatt i Evanston utanför Chicago vid 
den tiden och banan låg inte långt därifrån. Minns tydligt vinnaren 
av huvudtävlingen. Chuck Daigh i en av Lance Reventlows Scarabs. 

Var även där och tittade på tävlingar under början av 60-talet. Ba-
nan användes endast under tio år, sista tävlingen där gick 1968 och 
efter det lämnades den åt sitt öde. I början av 2000-talet startades 
ett projekt för att bevara det som fanns kvar. I dag är banan och 
dess omgivning en så kallad ”Forest Preserve” som heter Raceway 
Woods. Hela bansträckningen finns kvar bland alla träd och öv-
rig vegetation som vuxit under alla år frånsett den unika så kall-
lade ”Monza Wall”, en 180 graders kurva som var kraftigt doserad.  
”The Pure Oil Silo” har renoverats. En silo i betong som fanns vid 
sidan av banan kvar från jordbruket som fanns på platsen där banan 
byggdes och som gjorde reklam för en av dåtidens bensinbolag. Vi 
promenerade runt hela bansträckningen som är på lite drygt 5 km. 
En upplevelse som återupplivade en hel del gamla minnen. Tänk 
om vi kunde göra något liknande här hemma med Dalslands Ring.

Del av startfältet i heatet som kallades group 1. Mindre sportvagnar, standardvagnar samt förkrigsbilar. 50 startande på lördagen.

Elva Mk VII från 1964. Två liters motor från Porsche.

Var det så här det såg ut?” Artikelförfattaren studerar en av informationstav-
lorna vid gamla Meadowdale motorbana
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Klubbens medlemmar har varit på resande fot 
i sommar. Jan Warg, vars Pagano vi presen-
terade i förra numret, tog till England. Här är 
hans berättelse:

- I mitten av juli tog jag Paganon till Eng-
land. Min kompis Sven åkte med. Vi bad 
de högre makterna om fint väder, men det 
regnade mest varje dag! Bilen saknar ju både 
torkare och tak, som det hembygge det är! 
Regn är egentligen inga problem utom när 
man kör sakta eller står still, men man får 
vara klädd som en MC-förare och ha ett 
paraply nära till hands. Resan hade tre syf-
ten; att presentera Paganon på den engelska 
marknaden, att besöka lite olika företag och 
evenemang med bilaknytning och att avslu-
ta med att kolla in Silverstone Classic. 

- Vi åkte från Sverige fredagen en vecka 
innan det evenemanget med sikte på Calais, 
där vi tänkte ta biltåget. Men vi missade vår 
bokning, så vi fick köpa ny biljett på termi-
nalen. På hemresan köpte vi biljett på nätet, 
det visade sig betydligt billigare. Ett tips för 
den som tänker åka samma väg. På lördags-
kvällen var vi i alla fall i Dover och kunde 
sätta kurs mot Jim, där vi övernattade. Jim 
är också Alfa-freak och har bl.a. en kraftigt 
ombyggd Giulietta Sprint 1965 med en två-
liters turbomaskin som han säger ger över 
300 hästar.

- Under veckan som följde avverkade vi i 
nämnd ordning en stor träff med Alfa Ro-
meo Owners Club, det var i Reading, bil-
muséet i Beaulieu, renoveraren Alfaholics 
samt två företag till bygger replikor på Fer-

rari Dino resp. Jaguar 
XK. Vi var också på 
Haynes-muséet söder 

om Bristol. Veckan avslutades med ett besök 
hos Europaspares i Tutbury som har delar 
till det mesta. Nu var det torsdag kväll och 
vi drog till banan, det var inte långt. Vi täl-
tade där. 

- Ja, vad skall man säga om Silverstone Clas-
sic? Det var gigantiskt men välorganise-
rat med hur mycket läckra bilar som helst. 
Kända band spelade men vi var för trötta för 
att gå och lyssna. Man försökte komma in i 
Guiness Rekordbok med väldens största Ja-
guar E-type-träff med anledning av 50-års-
jubiléet och fick ihop ett tusental bilar som 
paraderade runt banan. På söndagskvällen 
drog vi hemåt direkt, övernattade i Folk-
stone innan vi tog tåget tillbaka. Vi hann 
t.o.m. med ett besök vid Zandvoort-banan 
i Holland innan vi var hemma i Sverige på 
tisdagskvällen. Fullmatade dagar som ni 
märker och många fina minnen att leva på 
i vinter!

touring

I Europa utan torkare och tak
Text: Onkel Tom  Bilder: Jan Warg

Mercedes-Benz 300SLR. En replika, men välbyggd. Maserati. Alla italienska sportvagnar är inte röda!
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En av flera Short Wheelbase-Berlinettor som rejsade.

Lister Jaguar med en till SWB i bakgrunden.

Ferrari Testa Rossa med ett tak som ser hembyggt ut.

Det skotska stallet Ecurie Ecosse’s kända transportbil.

Väl patinerad P3 trettiotalsracer från Alfa Romeo.

Söt Alfa SZ från slutet av femtiotalet.

Paganon är byggd med italienska femtiotalare som förebild. 
Just detta är en Maserati.



B Sportvagnsklubben Göteborg
Box 52031
400 25 GöteborgFöreningsbrev Porto

Betalt

För många franska racingcocktails nockar även den bäste.


