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ledare

Det vill säga säsongen är igång, eller 
i vart fall har vissa dagar i februari 
direkt uppmanat till bilkörning istäl-
let för bilåkning.

Då dubbdäcken fortfarande sitter på 
åkbilen, temperaturen i skuggan legat 
på ca +7 , himlen varit blå, gatan ny-
sopad och solen tvingat på Ray-Ban 
har det varit omöjligt att låta körbi-
len stå. Nu känns det gött att leva och 

hemma igen är huvudet fullt med ja 
visst ja, det och det behövs för att 
bli konkurrenskraftig i rattmuffen 
cup. Framför allt nya bakdäck då  2 
”vinterturer” med försök att få upp 
tempen i gummit gjorde slut på dom 
befintliga.  Men det var kul.
Hoppas vi ses den den 14 juni.

Till dess, håll tempen uppe. 
// Anders Jansa

Kassören informerar, februari 2014 
Vi har redan i år fått minst 18 nya medlemmar. Våra aktiviteter planeras 
i år bli fler än på rätt många år med anledning av klubbens 60-årsjubi-
leum. Mer därom på annan plats.

Årsavgiften skulle vara betald 31 januari 2014. Under betalningsperi-
oden har vi gått ut med minst två påminnelser via e-post. I huvudsak 
har betalningen gjorts tidigare än någonsin. Ett 50-tal medlemmar 
som fortfarande inte betalt årsavgiften ska få påminnelser via brev. 
Jag hoppas nu att Ni betalar och passar på att nyttja vårt utbud av 
aktiviteter. Det är även tacksamt att få besked om ni avser att lämna 
klubben. Det underlättar mitt arbete rätt mycket. 
Vi får betala så gott som allt i förväg så medlemsavgiften behövs.

Över 90 % av medlemmarna har nu en e-postadress. Det underlät-
tar mycket och sparar pengar. Har Du inte fått några mail från oss 
i år så har vi ingen e-postadress till dig. Då får Du gå till hemsidan 
www.svkg.se och knappa in uppgifterna eller skriva till mig, ben-
nywahlberg@hotmail.com och lämna uppgift om en fungerande e-
postadress. 

Kom även ihåg att lämna mig postadresser och telefonnummer om ni 
flyttar för vi får dem inte på något annat sätt. Så, slut med gnället nu, 
ut och rör på er, njut av vårsolen mm.

Ha det bra och vi ses kanske där ute i sommar. 
Er kassör Benny Wahlberg.
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Uthyres 
till svkg-medlemmar.
Jag har 2 tippbara biltransport-
släp med visch.
Trailergruppen BC1300: 
Totalvikt: 1300kg. Lastvikt: 
820kg.
Thule AT2000B: Totalvikt: 2000kg. Lastvikt: 1420kg. 
Finns på Hisingen. 500kr/dygn och billigare vid flerdygnshyra. 
Mobil: 076-5698209. pihl_henrik80@hotmail.com

Henrik Pihl 

Ljuset har kommit och värmen är här
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klubbnytt

402 Törnmalm Bo Kullavik Corvette C 5 2002

403 Sundh Marcus Göteborg Porsche 993 Turbo 1996

404 Hobohm Ebba Göteborg

405 Cocozza Nicolas Göteborg

406 Höglund Jack Göteborg Porsche 911 GT3 2007

407 Svensson Marika Svenljunga

408 Sandgren Mikael Torslanda Porsche 911 Turbo

409 Mårtensson Thomas Alingsås Opel Speedster 2,2 2003

410 Jillnefelt Anders Västra Frölunda De Tomaso Pantera GTS 1973  

411 Plonaitis Kaj Lerum Audi TT 1,8T Quattro 1999

412 Thorén Thomas Göteborg Mazda Miata 1,8 1990

413 Kjellstedt Robin Göteborg Porsche 968 1992

414 Pettersson Jonny Göteborg Porsche 911 Turbo 2003

415 Haner Andreas Göteborg Porsche 911 2004

416 Norsted Fredrik Göteborg Porsche Boxster

417 Ricktun Per Göteborg Porsche Boxster S 2013

418 Bergholtz Christer Vallda Mazda MX-5 2008  

419 Rice Christopher Landvetter Mazda MX-5 1995

420 Antonsson Peter Göteborg Mazda RX-7 1993

421 Johansson Bengt Gråbo Honda S 2000 2004

422 Vikström Anders Göteborg Mitsubishi Lancer Evolution II 1994

Nya medlemmar 2014  (9/12 2013 - 22/2  2014)

Deltagare ger järnet på KM i go cart. 
Här gäller inga fartkameror.
Foto : Jonas Christensen

Omslagsbild:

Kontaktlista SVKG:s 
styrelse 2014
Ordförande:
Micael Lidmalm
Mobil: 0735-26 73 26
E-post: micael@lidmalm.com

Vice ordförande:
Per Oleskog
Mobil: 0707-766 18 89
E-post: per.oleskog@telia.com

Sekreterare:
Stellan Östlingh
Mobil: 0705-414 114
E-post: valsserv@algonet.se

Vice sekreterare:
Anders Jansa
Mobil: 0700-58 27 28
E-post: anders.jansa@hotmail.com

Kassör:
Benny Wahlberg
Tel: 031-572 702
Mobil: 0703-337 212
E-post: bennywahlberg@hotmail.com

Klubbmästare:
Karl Pilkrantz
Mobil: 0708-293455
E-post: karl.p@euromail.se

Suppleant:
Niklas Falk
Tel 031-776 96 94
Mobil: 0703-567 456
E-post: NiklasFalk@mac.com

Andras Lengyel
Mobil: 076-77 33 911
E-post: andras.lengyel@gmail.com 
Sten Ljungquist
Mobil: 0705-930265
E-post: sten.ljungquist@gmail.com

Tommy Falck
Mobil: 0703-140022
E-post: tommy.falck@telia.com

Här är några nya medlemmars körmaskiner.

Tomas Börgesson, AMG 2003 Martin W. Norlin, Mazda Eumos Roadster 1992

Kristian Wadstein, Porsche Cayman S Sport 2008 Marcus Sundh, Porsche 993 Turbo 1996

Jonny Petersson, Porsche 911 Turbo 2003 Robin Kjellstedt, Porsche 968 1992
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På denna milda februarilördag, med väder nästan godkänt för sport-
vagnskörning, samlades 30 kvinnor och män för att avhandla årsmöte 
i SVKG. Kallelse hade skickats både per post och mail. 

Ordförande Micael hälsade alla välkomna och dagordningen följdes 
utan stora diskussioner. Kassören redovisade god ekonomi och med-
lemsavgifterna har betalats tidigare än på länge.

Ett minskat tryck på anmälningar till bankörning har noterats.

Nytt för 2014 är att Rattmuffen Cup återinförs med flera spännande 
körningar på Hällered, Stora Holm och Vårgårda flygfält. Tommy 
Falck har med stor möda sytt ihop ett program för säsongen.

Efter att valberedningens förslag presenterades och ledamöter valdes 
så avslutades mötet med prisutdelning.

Stolpes pris delades mellan Joachim Osbeck och Andreas Halbig för 
sina klassegrar i SPVM. Årets mekarpris Bulten tilldelades Benny 
Preatorius för avslutande av ett motorrenoveringsprojekt till Fiat 
Dino som påböjades redan på sent 1900-tal!

Slutligen visades filmupptagningar på två snygga ”propellrar” gjorda 
av Sten Ljunquist och Per Oleskog. Det belönades med varsin avan-
cerad byggsats till propellerplan för att fördjupa kunskaperna!

Kommande säsong innehåller firande av att SVKG fyller 60 år! Sty-
relsen återkommer med inbjudan under säsongen.

Den traditionsenliga 
soppan serverades av 
Thomas Hallgren som 
vi också tackade för 
värdskapet vid årsmö-
tet i Villa Sävehöjd.

Vi ser fram emot en 
inehållsrik jubileums-
säsong 2014!

SVKG Styrelsen

reportage

Reportage från 
årsmötet 
22 februari 2014  
Text & Foto: Stellan Östlingh

Förväntansfulla deltagare

En av två pristagare till Stolpes pris

En mycket förvånad men glad mottagare av årets mekarpris
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Två torsdagar i november samlades ca 25 
SVKG:are i Anders Weiters garage för att titta 
på hans pågående Mustang-bygge.

Anders bjöd in till garageträff med fika och 
bedömde att 15 personer var max att få plats 
runt bilarna i garaget. Det blev snabbt full-
bokat och träffen blev mycket lyckad, varför 
Anders tyckte att ”Då kör vi nästa torsdag 
också, så alla får chansen”. Och så blev det.

Anders bygger en Ford Mustang 1965 för 
Historisk Racing. Det är den 4:e Mustang-
en han bygger, och dessutom har han byggt 
2 st. Lotus Elan, en Triumph Tiger och yt-
terligare några bilar. Ungefär en om året de 
sista åren har det blivit.

Han börjar med att plocka karossen helt 
ren. Allt utom kaross, kardanaxel och 
hus, och drivaxlar, säljs som skrot. Karos-
sen skrapas och blästras ren, plåtlagas och 
lackas och monteras sen ihop med nya eller 
proffsrenoverade delar. Eftersom reglemen-

tet för Historisk Racing är strikt är det noga 
att veta vad man får göra och inte.

Resultatet blir en bil som är perfekt i varje 
detalj. Ingen möda sparas och inga genvä-
gar tas. Hur jag vet det? Det framgår klart 
när Anders berättar vilka som köpt hans 
bilar. Det är folk i England och USA, som 
antingen kommer flygande med en stab av 
medhjälpare, eller bara vill ha en spec. på 
utrustning och några foto på mail. Sen blir 
det snabbt affär. Prutning förekommer inte 
på denna nivå.

För Anders blev det några roliga återseenden 
av gamla race-kompisar från 60-talet och 
för alla blev det mycket bilsnack om nya och 
gamla bilar, planer, och drömmar.  Anders 
fru Lena bjöd på kaffe med pepparkakor 
och nybakad sockerkaka. 

Stort tack till värdparet för gästfrihet och ett 
trevligt initiativ.

Garageträff hos Anders Weiter
Text & Foto: Per Oleskog

reportage
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reportage

Morgonfika i Los Angeles 
Text och Foto: Jan-Erling Rydquist

Vi glider förbi Porsches blivande upplevelsecenter nära motorvägen 
i Carson i södra Los Angeles. Här jobbar arbetsmaskinerna hårt för 
att på den förra golfbanan i framtiden skapa ett exklusivt centrum 
åt Porsche-entusiaster. Kunder och nyblivna ägare ska ges möjlighet 
att ostörda av trafik testa och uppleva hela programmet. Det blir en 
kortare racingbana och givetvis en offroadslinga, allt klart inom ett år. 
I den glesa morgontrafiken möter vi och blir omkörda av några Tesla, 
en helelektriskt driven GT-lyxbil. Man ser förbluffande många av dem 
parkerade bredvid lyxiga stora Mercedes och BMW i Los Angeles mer 
välbärgade förorter. Detta är bara ett par av många tydliga exempel 
på det stora bilintresset i denna stad som är obrutet och levande trots 
larmklockors ringande om bilens och bilismens snara död. 

Jag och yngste sonen Carl har i morgongryningen satt oss i ett exem-
plar av den nyaste Mercedes Benz S-klass Long Wheel Base som med 
sin närradarstyrda luftfjädring nästan mirakulöst tar hand om alla 
gupp och skarvar som motorvägarna i Los Angeles erbjuder i mängd. 
Närradarn erbjuder också en hög grad av “aktiv självstyrning”, bilen 
kan i praktiken själv hålla sig i körfilen utan förarens hjälp. Med 
ryggmassagen i passagerarstolen ställd på max och satellitradion in-
ställd på soft morgonmusik känns den ännu tidiga morgonen rätt så 
uthärdlig. Det ljusnar, palmerna syns tydligare och väl förbi Long 
Beach börjar vi närma oss staden Irvine som är målet och platsen 
för vårt morgonfika. Det ljusnar nu snabbt och plötsligt gnuggar jag 
ögonen. 

Man börjar nämligen nu se många exklusiva klassiska sportbilar ac-
celerera in på motorvägsinfarterna och sen snabbt försvinna. Själva 
åker vi ett tag i par med en mullrande äkta gammal Boss Mustang. 
Alla är liksom vi på väg till den ”Cars and Coffee”-träff som nu ett 
par dagar före nyår är den sista Irvine-träffen under 2013. 

Cars & Coffee är en tradition där man 
på olika platser i USA (och numera även 
i Europa) organiserar bilträffar i en anda 
likt Hällingsjöträffen där alla med sport-
bilar och klassiska bilar spontant kan 
delta och i trevlig miljö ställa upp sina 
klenoder och träffa likasinnade. I Kali-
fornien är lugna förstaden Irvine i södra 
LA mötesplats. Träffarna är alltid på en 
lördag morgon och ovanligt nog för att vara i USA helt okommersiel-
la. Man öppnar arrangemanget redan kl 0630 då de morgontidigaste 
börjar rulla in. Man blir guidad in av frivilliga funktionärer och stäl-
ler upp bilen, dricker kaffe och äter donuts och sparkar sedan däck 
och pratar bilar med likasinnade bilentusiaster ett par timmar. Runt 
klockan nio är det hela slut. Efter en uppiggande tur hemåt så är man 
tillbaka till familjelivet lagom när den övriga familjen vaknar. 

Kön in är för en svensk nästan ofattbar i omfång och i exklusivitet. 
Tänk Tjolöholm-träffen Light. Mixen av bilar sträcker sig från Ma-
serati, Lancia, DB (Deutsch Bonnet), Cobra, Jaguar, Lotus, Corvet-
ter, Mustanger, Ford GT40, Porsche 906, Ferrari, alla slags Porschar, 
förutom olika American Muscle Cars och VW Cal Lookers, lite 
udda märken som Citroën, flera klassiska Mercedes, ja till och med 
någon Volvo och i övrigt i stort sett alla märken från A till Ö. Alla 
slussas effektivt in av funktionärerna och vi vinkas in på åskådar-
parkeringen. Det är ett rent nöje att se på inkörningen och lyssna 
på motorerna. Sedan är det bara ge sig ut och avnjuta dyrgriparna. 
Kameran får gå för fullt tills batterierna tar slut och tiden går fort. Så 
fort att det snart gäller att ställa sig i position vid utfarten och fota de 
bilar man missade vid arrangemangets början. 



www.svkg.se SVKG-Bulletinen nr 1 – 2014 7

reportage

Irvine-mötet denna gång var stort och bara ett litet urval av kleno-
derna syns i bilderna. Personlig favorit för min del är Porsche 906, 
gatregistrerad, följd av Porsche 550. Men en av de få originalbilarna 
GT40 skulle inte heller vara fel. Hur en urengelsk liten Standard 10 
kombi liksom en liten fransk 2-cyl DB kunnat hamna långt borta 
i Kalifornien kan man fundera över. Men här finns stort intresse, 
mycket pengar och inte minst det intresse och de människor med 
den talangen som behövs för att ta vara på alla slags bilar och reno-
vera dem till ett mycket fint skick. 

På vägen hem till Redondo Beach kan vi konstatera att bilkulturen 
lever vidare och frodas i LA. I denna till ytan jättestora stad kanske 
man inte alltid har så lätt hitta fria sportbilsvägar nära där man bor 
för körupplevelser men man vet hur man kan umgås och ha kul 
med sina fordon ändå. Träffar av typen Cars & Coffee är en sådan 
tradition och i ett härligt format som man bara kan hitta i USA då 
det är på sin mest generösa och informella sida.  

På söndagen någon dag senare sitter jag och dricker mitt morgon-
kaffe på kaféet på Petersen Automotive Museum i centrala LA. 
Även där hade man en informell bilträff av typen ”Breakfast Club”, 
dit entusiaster fritt kan komma och fika på museet. Lite mer kom-
mersiellt givetvis men också detta en upplevelse i en helt annan 
miljö. Dagen började riktigt bra med att få se självaste Batmans 
bil stå och köa i morgontrafiken utanför museet och vänta på att 
ljuset skulle slå om till grönt. En syn som fick blaserade LA-bilister 
att tappa hakan. Batmobilen skulle tydligen köras in i museet för 
något arrangemang. En del av utställningen visar unika bilar från 
film och TV-världen.

Museet visar upp många bilar i fint urval, därtill mycket om bilis-
mens utveckling i USA och Kalifornien, däremot är antalet rena 
sportbilar är inte så många. Men Steve McQueens fina Jaguar 
XKSS går inte av för hackor. Likaså är urvalet tidiga Hot Rods och 
Indy-racingbilar stort. Inte många vet att majoriteten av Indy-racer-
bilarna har konstruerats och byggts i centrala Los Angeles-området. 
Museet har även en avgränsad del ”the Vault” där ytterligare bilar 
förvaras i källarutrymmen. Entusiaster har möjlighet att visas runt 
där nere i begränsad form. Tyvärr tillåts ingen fotografering där. 

En morgonfika i Manhattan Beach någon dag senare på självaste 
nyårsafton avrundade bilåret för min del och bekräftade upplevel-
sen att bilkulturen i USA är stark och obruten. En äldre gentleman 
körde sakta in på de lugna gatorna i den lilla strandstaden med en 
otroligt fin första generationens Corvette med lilla V8-an, parke-
rade och gick in i drugstoren för morgonfika. På parkeringsrutan 
en bit bort rullade in en mygglikt liten tidig röd Lotus Elan och 
försvann då nästan mellan de ”normalstora” SUV-bilarna. Några 
extrema Porschar och Lamborghini rullade fram till den sömniga 
stadens få rödljuskorsningar. Allt väldigt avspänt och typiskt kali-
forniskt. Just tidiga morgnar på helgen är rätta tiden få se entusiast-
bilarna dyka upp och köras i relativt måttlig trafik och i full frihet. 
Klimatet i LA är också på vintern perfekt, sol, blå himmel, palmer 
och för en svensk full sommar som ger de möjligheter för öppna 
bilar som en vintertrött nordbo bara kan avundas. 

Man bara njuter av utbudet i övermått för att sedan bita ihop och 
lämna för att åter hemma invänta vårens ankomst på vår nordliga 
breddgrad. Sedan gäller det passa på och åka sportbil så mycket 
mera under vår korta sommar. Som tröst på den mörka årstiden är 
det härligt att ha ett alltid somrigt Los Angeles ”bara” 14-15 tim-
mar bort…

En klassisk Kalifornisk ”hybrid-bil”

Gatregistrerad Porsche 906, min egen absoluta favorit

Tyska klassiker, en tidig MB Pagoda och en Porsche 550

Italiensk skönhet, en senare Lancia Appia GTE Coupe
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Äkta GT40 med ch.nr 1034, en bil med intressant historia

Ännu en av många replika GT40-bilar på plats, men vovven har koll,
               den här blev ordentligt ”utskälld”  

Fin Ferrari 365 GTB/4 Daytona i lite annorlunda röd färg

Maserati Bora V8, exklusiv 70-talsbil men i bruksskick

Ovanlig engelsman, en Standard Ten Companion Estate

En mycket fin Volvo P1800 1961 med lågt chassinummer

Porsche Outlaw Magnus Walkers Porsche 911T-71, en välkänd bil 
bland TV-nördar

VW Cal Look gäller ännu, säkert Beach Boys på radion
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Deutsch Bonnet HBR5 från sent 50-tal, med vass 2-cyl Dyna Panhard 
boxer, fransk läckerbit och ovanlig i USA

Kanske en behövlig varning inför hemresan…

Batman på väg till Breakfast Club på Peterson Automotive Museum i centrala Los Angeles

Jaguar XKSS, ägd av Steve MvQueen, urläcker

En klassisk Hot Rod från tidiga 50-talet

Helt rätt registreringsskylt

Annorlunda fordon, en juldekorerad Golf-limousin
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Vi var 15 st. SVKG:are som kände oss kallade att göra upp om den 
tunga titeln Klubbmästare i Innomhusgokart.

Som vanligt körde vi på GoKarting i Majorna som arrangerade i 
vanlig hög kvalitet.

Vi vägde in oss, och viktade upp till 90 kg. Sedan var det träning och 
kval fördelat på 2 grupper.

Snabbast i kvalet var Thomas Thorén 38,118, inte speciellt överras-
kande för alla som kört Öppen Tävling på GoKarting, där Thomas 
varit med i toppen i flera år. Thomas blev f.ö. medlem i klubben 
kvällen före tävlingen, för att få vara med. Tvåa och trea var Jonas 
Christenssen 38,205 och Jan Arbin 38,322, tätt följd av Sebastian 
Krause 38,452. Därefter var det några tiondelar ner till Albin Birath, 
Peter Ny och Per Oleskog som också gick till A-final.

Finalerna kördes 16 varv, med ett alternativspår, som alla måste köra 
en gång, före varv 12.

I B-finalen hade Ponthus Niemand pole före Janne Närman, Jan-
Erling Rydquist och Jonny Karlsson. Det skiljde bara två tiondelar 
i kvalet mellan dom 4 första. Därefter följde, Peter Nilsson, Mats 
Blomquist, Andras Lengyel och Leif Ampler. 

Redan på första varvet valde halva fältet alternativspåret, och efter 
tre varv hade alla gjort det, vilket gjorde det lätt för publiken att 
hålla koll på ställningen. I stort sett från varv tre var ordningen i mål 
klar; Janne Närman, Jan-Erling, Ponthus Niemand osv.. Närman 
med den imponerande tiden 38,368, blev ”runner upp” och fick om-
gående, utan vila, starta sist i A-finalen.

När A-finalen stod klar på griden upptäcktes ett fel på Jonas Chris-
tenssens kart, som fick bytas ut. Det blev nervös väntan för förarna 
medan ny kart togs fram och värmdes upp, men när starten gick var 
det Jonas som från andra plats var snabbast ur första kurvan. Jonas 
höll sedan ledningen och vann, med dagens enda 37-tid, 37.887, före 
Thomas Thorén och Jan Arbin. Dom tre var i en klass för sig. Där-
efter följde Peter Ny, Sebastian Krause, Per Oleskog, Janne Närman 
och Albin Birath. Det var emellanåt tät racing och tuffa dueller om 
platserna 4-8, där alternativspåret var en extra möjlighet eller svårig-
het, beroende på när man valde det.

Det var en rolig kväll med mycket gott humör och trevlig stämning, 
precis som det alltid är när SVKG samlar sina medlemmar.

racing

SVKG klubbmästerskap i inomhusgokart 13/2 
Text: Per Oleskog Foto: Jonas Christensen
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På min ”måste göra lista” finns besök på ett antal utvalda museer i 
världen, bl. annat i Tyskland. Dessutom att en gång i livet göra resan 
med legendariska högalpina järnvägen Rhätischer Bahn i Schweiz 
över Alperna till Italien. Kunde ett bättre upplägg vara än att se till att 
alla dessa kom med i en lite sen sommarresa? 

Sagt och gjort, flyg till Stuttgart en varm eftermiddag i månads-
skiftet augusti-september och dagen efter hängde vi tidigt på låset 
ute på Mercedes fantastiska museum i Sindelfingen. Det moderna 
bygget slår det mesta inklusive nära nog alla moderna konstmuseer 
ute i världen. Utöver företagets otroligt fina utställningsobjekt är det 
också en bred utställning om bilens historia invävd med världshisto-
rien från sena 1800-talet fram till nutid. Så väl utformat, intressant, 
tänkvärt och pedagogiskt att jag nästan fick dra hustrun därifrån till 
slut. En välbehövlig vila efteråt gavs i den del som visar Mercedes alla 
tävlings- och rekordbilar liksom i deras otroligt välsorterade shop i 
bottenplanet. 

Kul tur på hjul i Mellaneuropa 
Text och foto: Jan-Erling Rydquist

Mercedes Benz museum är extremt också som byggnad

Stirling Moss legendariska 1955 Mille Miglia vinnare

MB ”Schnelltransporter” specialbyggd för 300 SLR
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Efter att ha beundrat museets fantastiska exteriör var det dags ta sig 
till nästa museum. Navigatorn fick en ny adress och vi tog oss snabbt 
vidare till förstaden Zuffenhausen och Porsches supermoderna mu-
seum. 

Det har helt annan karaktär och ger verkligen Porsches historia i 
form av prototyper och intressanta sport- och tävlingsbilar. Här var 
det jag själv som hade svårt att lämna medan hustrun gärna ville göra 
ett sent lunch-pit stopp på museets restaurang med samma namn. 
Bredvid restaurangen kunde man se en verkstad med glasväggar. Där 
arbetade man med alla sorters exklusiva Porsche-modeller, främst 
klassiska tävlingsbilar. 

50-årsjubileet 2013 för legendariska Porsche 911 innebar för Pors-
ches del att extra många vallfärdande besökare kom dit från alla håll 

i världen. Massor av japaner och amerikaner på besök noterades. De 
flesta mycket sakkunniga och av gruppernas storlek att döma säkert 
medlemmar av Porscheklubbar. Vi hann med en snabb titt in i den 
stora fabriksförsäljningen tvärs över gatan och till sist en ännu längre 
titt i shopen som fick avrunda. 

Sedan var det läge söka sig längs vackra vägar söderut ner till Kon-
stanz vid Bodensjön. Staden är gränsstad mot Schweiz med en gam-
mal stadsdel och fina strandpromenader. Dessutom med en stor 
hamn och färjor som trafikerar turistorterna runt Bodensjön.  

MB:s rekordbil, typ T80 från 1939-40, en riktig rymdfarkost, 44,
5L slagvolym, effekt 3500 hk. Men andra världskriget kom emellan 
och hindrade toppfartförsöken. Man räknade med minst 600 km/h 

toppfart. Ferdinand Porsche låg bakom konstruktionen.

Filigranarbete, ram och chassi MB 300 SL

1952 MB 300 SL Panamericana med vindrutegaller

Porsche 804 8-cyl 1,5L F1, en bil Joakim Bonnier körde

Ikonen Porsche 911 firade sitt 50-årsjubilieum 2013

Mark Donohues 917/30 CanAm-bil, med helt överlägsen 
1000hk 12-cyl turbomotor
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Efter ett par dagar i vacker miljö där vi också besökte Mainau, en 
idyll på en ö i Bodensjön, styrdes kosan mot schweiziska alporten 
Davos, en bra startpunkt för att starta en tur med 100-årsjubilerande 
järnvägen Rhätsicher Bahn. Byn Davos som väl mest är känd från 
World Economic Forum och sin fina skidåkning och lyxliv ligger 
på 1700 möh och här bytte klimatet karaktär rejält och blev nästan 
nollgradigt trots tidiga september. Fick också testat hyrbilens motor 
på vägen dit, en liten EcoBoost tre-cyl direktinsprutad turboben-
sinmotor i en rätt stor Ford C-max. Den lilla motorn skötte sig väl 
och drog som en oxe i alpbackarna. Men motorbromsen var inte så 
imponerande i de branta utförskörningar som är vanliga i alperna.

Davos var perfekt som vår startpunkt att åka Bernina Express, som 
är en av Rhätsicher Bahns paradturer (Glacier Express till Zermatt är 
den andra), över ett högalpint pass nästan 2700 möh med dramatiska 
vyer över de höga alptopparna och en tur på en bana där gamla tiders 
järnvägstekniker fått uppbringa sin yttersta uppfinningsrikedom för 
att finna lösningar hur man skulle lägga banan över berg, dalar och 

vattendrag. Tunnlar, loopar, traverser och slingor som knyter sig runt 
sig själv kan upplevas i lutningar på över 70 promille, dvs. 7 meter på 
100 m, vilket är väldigt mycket för en järnväg utan kugghjulshjälp. 
Men starka lok, lätta och lyxiga moderna aluminiumvagnar under-
lättar framfarten som sker i lugnt tempo upp och ner.

Tåget var fullt av upplevelseresenärer från hela världen. Ett japanskt 
TV-team gjorde sin egen dokumentär över resan. Lunch i högsom-
mar nere i Tirano i Italien som är slutpunkt för linjen var en njutning 
och sedan var det dags för återfärd över högfjället. Den tågintres-
serade får verkligen sitt lystmäte av detta ”Märklin-tåg” i full skala. 
Känslan ökades ytterligare vid ankomsten till Davos då historiska 
vackra veteranbussar mötte vid tåget. Banan finns med i FN:s lista 
över kulturmärkta föremål.

In house verkstad för alla Porsche, med fascinerande exklusiva racing-
modeller inne för översyn

Porsches lunchrestaurang Pit Stop med intressant meny

Dramatiska scenerier med berg, dal, tunnlar och broar

Nära Italien slår järnvägen knut på sig själv

Äkta gamla Schweiziska alpbussar mötte i Davos
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Efter ett par dagars höghöjdträning i turism i Davos tog vi oss ner 
via Klosters, Liechtenstein och Bergentz till sömniga idyllen Lindau, 
som var en gammal bayersk småstatstad. Underbar gammal stad, fina 
gamla båtar i den förbluffande stora hamnen vid Bodensjön. En klas-
sisk Corvette noterades på vägen i Vaduz, säkert en finansman med 
god smak som njöt av ”Americas Finest” i detta lilla skatteparadis.

Tillbaka nästa dag norrut mot Stuttgart, med ett kort besök på 
Shopping City i Metzingen och därifrån till en ännu viktigare check-
punkt, nämligen bilnördarnas paradis Meilenwerk i Sindelfingen. 
Här i jättelokaler finns allt en bilentusiast behöver, från auktionsfir-
mor, återförsäljare, verkstäder, prylshoppar och inte minst alla slags 
bilar på uppställningsplatser i glaslådor för alla tänkbara klassiska 
bilar och sportbilar. 

Även här blev hustrun fångad av överdådet lyxbilar i alla dess former 
och de affärer med alla slags motoranknutna prylar som ligger i loka-
liteterna. Väskan blev tung med billitteratur och kameran gick varm. 
Lyxbilsdealers häckar här som McLaren, Lamborghini, Bentley m fl. 
och de stora auktionsfirmorna som säljer lyx-, klassiska och sportbi-
lar. Därtill verkstäder som specialiserat sig på klassiska sportbilar. 
Lunchen där man sitter mitt i ”museet” med sportbilar av alla slag 
runt sig var en höjdare i sig.

Mycket kan berättas om de olika museerna och platserna, vart och 
ett av dem värda ett besök enskilt. Jag låter kameran försöka visa lite 
av det bästa. Kom ihåg att Stuttgart ligger bra till, bara två timmar 
bort med flyg så det är lätt ta sig dit. God mat och gott öl och vin är 
också trivselfaktorer inte att förglömma. 

Planerna smids redan för nästa resa, som ska inkludera München 
med BMW ”Vierzylinder”-museum mm. Kul-tur-turer på alla sor-
ters hjul är inte att förakta!

Läcker Corvette i Vaduz, Lichtenstein

McLaren har en återförsäljare i Meilenwerk

Utsikt från restaurangen inne på Meilenwerk

En Lamborghini manövrerar ut från verkstaden

Enormt urval klassiska bilar, många till salu

Stor inlandshamn med fyrtorn, Lindau vid Bodensjön

En påfågel framodlad på slottsön Mainau
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Inbjudan till Tjolöholm 18 maj 2014.
Här kommer en inbjudan till Svkg monter på Tjolöholm 18 maj 2014. 
År 1954 startade Svkg sin verksamhet så med liten enkel huvud räkning kommer man fram till att Svkg fyller 60 år 2014.

Med detta i bakhuvudet samt att jag hållit i klubbens monter några år nu fick jag idé om att Svkg skall ha 60 bilar i sin monter på Tjolöholm 2014. 

Jag tog kontakt med Tjolöholm Classic. – 60 platser! Lycka till Kalle, blev svaret samt andra har bara skakat på huvudena. 

Så Svkg:are kom igen hjälp mig att visa tvivlarna att vi klarar detta. Dessutom är det ett trevligt arr. Samt ett lysande tillfälle att visa upp din pärla. Gammal eller ny, racing eller original det spelar ingen roll, hoppas bara vi kommer att fylla de 60 platserna som vi har i montern.Tjolöholm kommer vara starten på Svkg 60 års jubileum som kommer att pågå i olika former under hela 2014. 

Vilka bilar är då välkomna. Alla som kan vara intresse för andra skulle jag säga, dock inga råttsoffor.Vill inte skrämma bort er men måste skriva om reglerna och den är att bilen skall stå på plats under hela utställningen det vill säga mellan 10-16. 

Det brukar vara lite svårt att ta sig ut från utställningen vid 16 tiden så då tänder vi grillen om vädret tillåter och klubben bjuder på fin korv & dricka.

För er som inte vill stå i kö mer er bil finns det möjlighet att redan på lördagen köra in bilen. Kommer att vara tillgänglig under hela helgen. Mobil 0708-293455 E-post Karl.p@euromail.se

Mvh Kalle Pilkrantz
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Prototyp Automuseum.
Text & foto: Sten Ljungquist. 

Reds amn: Det här är en fortsättning från tidigare artikel om Stens och 
Onkel:s irrfärd genom europa. 

Så på vår väg till Italien och Mille Miglia beslöt vi oss för att besöka 
Prototyp musset i Hamburg. Museet ligger i ”Hafencity” som är nam-
net på Hamburgs gamla hamnkvarter där ny- och ombyggnationen nu 
tagit fart – äldre lokaler hittar nya användningsområden precis som i 
Londons Docklands. 

Prototyp öppnade i april 2008 och är resultatet av två människors 
strävan att skapa något nytt – inte bara bilar utan även historien 
bakom och människorna som skapat och kört dem.

Museet är mest känt för det fina exemplaret av Porsche typ 64 ”Ber-
lin – Rom”, som 2011 blev vald till årets bil, International historic 
motoring awards.
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Otto Mathé, 1907 – 1995, en entrepreneur och racerförare från Öst-
errike tävlade framgångsrikt med biltypen. I museet finns en sam-
ling bilar och annat som speglar Ottos liv och företagsamhet. Otto 
började sin karriär på två hjul men efter en olycka där han miste den 
högra armen gick han över till att köra bil och mestadels Porsche.
I en avdelning av museet finns en permanent utställning om Wolf-
gang Graf Berghe von Trips, 1928 – 1961, som var det stora tyska 
namnet i formel 1 och sportvagnsracingen och god vän med Joakim 
Bonnier.

Det är ett museum som förutom de permanenta utställningarna, 
jobbar hårt med att museet skall upplevas som aktuellt. Det gör att 
besökaren alltid upplever något nytt även om man varit där förut. 
Vi tycker att det var ett litet fint museum med ett varierat utbud och 
en shop som var  fylld av framför allt böcker med ett fik som var 
värt namnet. Ni som inte varit där – åk dit om ni har vägarna förbi.

Veta mer: www. prototyp-hamurg.de

Thomas Svernfors/Sten Ljungquist 
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Rattmuffen cup och annat kul 2014
Text: Anders Jansa  Foto: Svkg

Vad gör man när man lider av skrivkramp. Man letar efter inspiratio-
nen någon annanstans, man läser andras alster, man ligger i soffan 
som Dagobert och tittar upp i taket och väntar eller skriver om något 
helt annat roligt eller inte, sidan ska fyllas.  

Förra veckan ringde telefonen occh rösten i andra änden var välbe-
kant. En SVKG:are som undrade om jag ville följa med på en djup-
dykning i ett spännande garage. Nej tack blev mitt svar. Har inte tid, 
jag har fullt upp med att hitta inspiration och det  tar all min tid och 
dessutom ligger jag så gott i soffan att bara det gör att jag inte vill 
flytta mig. Naturligtvis blev det så att jag gick med och tur var det. 
Det visade sig vara ännu ett garage jag vill ha. Fullt med verktyg,  
trevliga biltidningar, ett kök några sköna soffor och massor av vackra 
snabba bilar. Saken blev inte sämre av att jag dessutom vann 1:a pris 
på frågesporten. Tack för inbjudan Sten.

Så enkelt det kan vara ibland. Att göra något annorlunda precis som 
det klubben gjorde förra året då vi drog till Rudskogen i Norge. Trots 
att det var kallt, blött, dimmigt och alldeles för få deltagare blev det 
ett lyckat arrangemang tack vare deras personal och banan i sig. Så 
lyckat att vi på plats bestämde att  göra ett nytt besök 2014. Mer 
information om banan och vår körning finns i SVKG bulletinen nr 
1 & 2 2013.

Borträknat några i sig lyckade och roliga körningar i Dalsjöfors så 
har Rattmuffen cup varit saknad i många år på grund av att vi helt 
enkelt inte har hittat ställen bra nog inom ett rimligt avstånd. Nu 
har vår hårt arbetande Tommy Falck lyckats med det omöjliga och 
tillsammans med tävling fått till  det så att vi i år kör en cup på 
4 tävningar som börjar och slutar på Hällereds testområde mellan 
Borås och Alingsås. Vi har där fått tillgång till en spännande och 
utmanande kuperad slinga. För att komma in på området måste alla 
checka in skriftligt och grinden öppnas bara en gång, så kom i tid. 
Sprint 2 kör vi på Vårgårda flygfält som nyinvigdes så sent som 12 
oktober 2013. Dom har  nu en  nyasfalterad landningsbana och 
platta. Vårgårda Flygplats byggdes 1972 av AB STIL Industri för 

provflygning av de flygplan som företaget tillverkade. Lågkonjunk-
turen som följde av oljekrisen gav dock företaget ekonomiska pro-
blem och flygplanstillverkningen upphörde efter att endast ett litet 
antal flygplan hade hunnit byggas. AB STIL Industri utvecklades 
sedemera till vad som idag är Autoliv. Under 1970-talet användes 
flygplatsen också av Vårgårda Flygklubb, Frivilliga Flygkåren samt 
av Viking Dragway för tävlingar i dragracing. Senare förekom även 
skärmflygning med vinschning. 2014 kommer dragracing och annan 
motorsport åter att köra där.

20 september är vi åter i Göteborg på Stora Holms trafikövnings-
plats. Inte för halkkörning utan för sprint 3. 

Så med 4 sprint på 3 så olika banor tror vi oss ha fått ihop en spän-
nande cup som på ett eller annat sätt passar alla.  För den vetgirige 
finns mycket info på nätet. 

Utöver så kör vi som vanligt vårruset, bankalas och höstrusket så det 
är en full kalender i år.

Välkommna/ SVKG 

racing
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