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ledare

Min glada 
biltokiga granne 
har köpt ny bil 
en limegrönmetallic  Nova-76 med 
skotskrutig inredning, stor V8, allt 
i orginalskick och såååå fräckt. 

När man står bredvid den slås man 
av hur liten den är i förhållande till 
en modern familjebil. Liten kom-
pakt bil med stor motor det låter 
som en riktig racer, men det är det 
inte. Inte heller mycket till lastbil. 
Detta är en typisk glidarbil en som 
man skrämmer gamla tanter med 
eller möjligtvis för shoppingresa 
till kontinenten. Till det hade dock 
hot rod El Caminon varit. Dess flak 
hade rymt årsförbrukningen på en 
sommarkrog längs kusten. Men nu 

behöver ni inte fundera längre på 
hur ni ska få till det, SVKG kommer 
att öppna bussbolaget Mess service.
Det bli en modern tolkning av 
70-talets skidresor till Alperna med 
den lilla skillnaden att vi inte åker 
dit utan till spännande bilmässor 
och att det blir ”Hög standard”.
Hoppas vi ses ombord men till dess 
Kör så det hörs 

/ Anders Jansa.

Kassören informerar juni 2015
Säsongen är i full gång. Flertalet av klubbens bokade aktiviteter har kla-
rats med bravur. Vi ser fram emot en god fortsättning på året. Hoppas så 
många som möjligt är med och utnyttjar möjligheterna.

Kassören har påmint om medlemsavgifter och MHRF-försäkringen 
har fått svar på sina frågor. 

Som vanligt; Har ni inte fått några mail från oss på länge så kanske ni 
ska meddela oss er nya mailadress. Det är ett enkelt och smidigt sätt 
att få information om t.ex. klubbträffar, utflykter mm. Maila gärna 
mig och lämna er fungerande e-postadress. Kom även ihåg att datera 
upp postadresser och telefonnummer om ni flyttar. Med 500 medlem-
mar och ett antal vänklubbar i registret finns det tyvärr små möjlighe-
ter att söka adressändringar via internet innan utskicken. Er tidning 
kan bli avsevärt försenad om adressen är felaktig, vi talar månader. 

Tack på förhand, ha det gott. 
Vi ses kanske där ute i sommar. 

Er kassör Benny Wahlberg.
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Säljes! 
Personlig racingutrustning m.m säljes.
Balaklava OMP nomex, vit 100:-
Underställ OMP nomex, vit 200:-
Sockor OMP nomex, vit 75:-
Handskar OMP america 2, skinn/nomex, blå 200:-
Handskar OMP new rally, mocka/nomex, blå 200:-
Skor med snörning i svart skinn och skinnsula 18cm höga 400:-
4-punktsbälte OMP, röd inkl. bult 300:-
Länklager till Lotus 5/16 gänga 1/4 hål 200:-
Dzus olika dimensioner 25-35:-
+ en himla massa annat.
Bengt Löfvenmark 
nås på mobil 0706- 284757
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klubbnytt

Här är en av våra nya 
medlemmar

Martin Thorsvret, Lotus Elise S1, 1998 

Nya medlemmar  2015 (1/3 2015 - 31/5)
Obs, omnumrering av medlemssregistret per 20150101 

Namn Ort Sportvagn Årsmodell
499 Scheiber Marcus Västra Frölunda
500 Johansson Linus Varberg Nissan GT-R 2013 
501 Inge Marcus Alingsås BMW M3 E46 2002 
502 Plato Robin Örby Mazda MX-5 1998 
503 Hillby Andreas Alafors Porsche 944 S2  
505 Jarnald Tor Trollhättan Porsche 944 Turbo S
506 Zackrisson Johan Torslanda Lotus V10 GTR amatörbyggt fordon 2013 
507 Thi Luu Buu Landvetter
508 Hedin Magnus Göteborg Porsche Boxster S 2012 
509 Birgersson Joakim Fritsla BMW E90 Motorsport 2007 
510 Thorsvret Martin Västra Frölunda Lotus Elise S1 1998 
511 Bertram Frans Göteborg BMW Z3 1998 
512 Reintz Mattias Alingsås Smart Roadster Brabus 2006 
513 Söderlund Stefan Hisings Kärra Porsche 911 SC 1981 
514 Pettersson Bengt Mölndal Ford Mustang 1965 
515 Vidicek Stefan Jonsered Toyota MR 2 2000 
   Porsche 944 1984 
516 Burenius Ragnar Göteborg Lotus Exige Cup 240 2006 
517 Krook Martin Hönö Porsche 911 2000 
518 Haglund Claes Brämhult Mazda MX-5 1992 
519 Nordstrom Pether Kullavik Ferrari California
520 Ögren Stephan Landvetter
521 Thulin Cebastian Onsala
522 Hedberg Anders Billdal Porsche Cayman GTS
523 Nilsson Håkan Göteborg Honda S 2000 2008 
   Honda S 800 Cabriolet 1967 
   Honda S 800 Coupe 1976
 524 Rådberg Karl Göteborg Jösse Car Indigo 3000 1998 
525 Tjärnberg Peder Sävedalen Nissan S14a
526 Harrysson Tobias Göteborg Ginetta G 20 2009 
527 Kronqvist Per-Erik Kungsbacka Lotus replica Super 7 1988 
   BMW Z3 M 1997  
528 Kronqvist Dexter Kungsbacka

Lennart och dotter i Bugattin 
under årets Vårrus. 
Foto: Jonas Christensen

Omslagsbild:

www.svkg.se 
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Kontaktlista SVKG:s 
styrelse 2015
Ordförande:
Micael Lidmalm
Mobil: 0735-26 73 26
E-post: micael.lidmalm@svkg.se

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

Sekreterare:
Stellan Östlingh
Mobil: 0705-414 114
E-post: stellan.ostlingh@svkg.se

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

Kassör:
Benny Wahlberg
Tel: 031-572 702
Mobil: 0703-337 212
E-post: benny.wahlberg@svkg.se

Klubbmästare:
Karl Pilkrantz
Mobil: 0708-293455
E-post: kalle.pilkrantz@svkg.se

Suppleant:
Niklas Falk
Tel 031-776 96 94
Mobil: 0703-567 456
E-post: niklas.falk@svkg.se

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

Tommy Falck
Mobil: 0703-140022
E-post: tommy.falck@svkg.se

David Dahl 
Mobil: 0706 169 169
E-post: david.dahl@svkg.se 

Marek Niemand 
Mobil: 0739 022047 
076 8182113 
031 920956 
E-post: marek.niemand@svkg.se

SVKG:s jubileumsbok?
Vad händer med den egentligen? Det är en fråga styrelsen 
får ganska ofta och vi kan nu svara: stryk ordet jubileum 
och något är på gång, men vi behöver hjälp med att få 
fram just de där bilderna som alla vill se i en bok.
 Därför vädjar nu styrelsen till alla medlemmar att titta 
i sina gömmor och arkiv efter spännande, intressanta, kul 
eller udda svkg-relaterade bilder så vi kan ro detta projekt 
i hamn och presentera en SVKG-bok.
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START

”Så bra som allt fungerar här då behövs väl ingen reseledare”! Ja, det 
var en kommentar jag fick någon gång under mitt tidigare reseledarliv. 

Egentligen lät det inte så upphetsande med en tur från Alingsås till 
Lödöse, men oj vad fel jag hade! Det blev en upplevelserik dag med 
intressanta resmål. Mycket var helt nytt för mig och inte hade jag 
trott att Nossebro skulle vara så vackert. 
 Nytt för mig var också den så kallade Retrovägen som invigdes 
2014. Projektet drivs av Essunga kommun tillsammans med flera 
andra kommuner och också i samarbete med Vägverket och Väst-
svenska Turistrådet. Retrovägen är en 75 km lång nostalgiväg med 
minnen från 50-, 60- och 70-talen.  
 En av höjdpunkterna under turen var Gammelmacken muse-
um i Sollebrunn, ett intressant utflyktsmål också för den inte alltför 
bilintresserade (läs jag), men det kompenseras med råge av maken! 
Janne tittade lyriskt på alla biltidningar – se foto – och nämnde att 
han nog skulle kunna få ihop en sådan samling hemma. Det tvivlar 
jag inte på!
 Höljebacka brandmuseum i Upphärad var inte så lätt att hitta 
och det var fler än vi som fick vända och köra tillbaka för att komma 
rätt. Även detta museum var mycket sevärt. Ägaren nämnde att hans 
hustru tyckte att han skulle skaffa sig en hobby och veteranbilar kän-
de han inte för, så det fick bli brandbilar. Samlingen har komplet-
terats med en ambulans, en sjuksköterskemodell och mycket annat. 
Lite lustigt är att han aldrig varit engagerad i brandväsendet, vilket 
man annars skulle kunnat tro. Klart sevärt utflyktsmål.    
 Roligt också med slutmålet i Gamla Lödöse och dess fina ar-
keologiska museum som invigdes 1994. Här finns fynd från den 
medeltida staden Lödöse som var Sveriges första hamnstad och Gö-
teborgs tidigaste föregångare. Nästa Göteborg blev Nya Lödöse (idag 
Gamlestaden), vilket för övrigt var den sista kontrollfrågan. Jag är 
Göteborgsguide sedan 40 år, men måste skam till sägandes erkänna 
att detta var mitt första besök på museet. Efter vad jag kunde se var 
det många som följde med på den guidade turen. 
 Sammanfattningsvis vill jag säga att jag tycker att det blev en 
riktigt fin dag med ett lyckat arrangemang, vilket helt klart är ett 
resultat av mycket planerande och stor arbetsinsats av Touring-kom-
mittén. Inte nog med att allt flöt på så bra, de fixade även det perfekta 
utflyktsvädret! 

Stort tack för denna gång!

reportage

Mycket Retro på Rallyvägen
Text: Monika Rydquist  Foto: Monika Rydquist, 
Andras Lengyel, Micael Lidmalm
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Åtta tyskar, två japanare och en amerikan. Så såg starten ut för 
SVKG’s laddning inför årets TCM 2015. Klockan var 06:45 och ett gäng 
trötta men solsugna bilentusiaster hade samlats vid David ”Polizei” 
Dahls mystiskt blinkande Porsche på Götaplatsen som skulle leda oss 
i kolonn till träffen, så även om det vart dimma.

Dagen bjöd på kallt, torrt, soligt, blåsigt och för den riktigt väderin-
tresserade så var det ca. 15 grader varmare på förra årets utställning, 
något som inte bara statistiken märkte av. Om du har tendensen att 
bli som en kräfta i solen, så garanterade dagen kalla, men röda kin-
der. Som tur är ställdes ett tält upp så blekfisar som jag hade nått att 
gömma mig under och Kalle Pilkrantz monterade entusiastiskt ihop 
en grill som lovade mätta magar innan dagen var slut.
 Bilar, bilar och mer bilar, ja 1286 bilar ställdes ut i år, men 
tycker nog att SVKG’s bredd gjorde oss till ett bra förstahands val 
för att se det mesta av vad TCM 2015 hade att bjuda på i sportbilsal-
ternativ. Incheckning, parkering, allt flöt på smidigt, trots avsaknad 
av några direkta instruktioner från klubben på plats. Davids Polizei 
Porsche var ett utmärkt dragplåster som hjälpte oss andra att få upp-
märksamhet och bli upptäckta i havet av bilar. Även den till Sverige 
nyinkomna Corvetten som dök upp, hjälpte till med att locka folk 
att titta på våra små älsklingar. Förutom ett antal MX-5 så var det 
väldigt tomt på japanska bilar vilket gjorde att det var en hel del 
som var intresserade av min och det var riktigt kul,  då man faktiskt 
spenderat en veckas tid på att städat och putsat, rekondat två gånger 
totalt och allmänt lidit pin för att vara fin. Det gjorde mödan värd. 
Var också, så gott jag vet, tämligen incidentfritt förutom att någon 
marodör tyckte att en Mazda Miata gjorde sig bättre med kaffe över 
HELA motorhuven och ett litet märke på min motorhuv satt fint.  
 Tack högre makter för flaskvatten och diskhanddukar. Mycket 
irriterande i vilket fall.

Porschedominansen i klubben på TCM var märkbar och jag trodde 
det var mer blandning mellan bilmärken, men det kan vara så att 
inga engelska eller japanska för den delen, valde att dyka upp just 
denna dag. Men en sportbil är en sportbil, och visst är Porsche tjusiga 
att titta på. Kanske är blandningen större på banan.
 Som ny medlem i SVKG och premiär för att möta mina nya 
klubbkompisar tyckte jag TCM var ett bra tillfälle att börja. Att få 
träffas utanför banan är en bra mjukisstart för att få ett ansikte man 
kanske känner igen innan ”allvaret” börjar ute på banan. Så om du 
tvekat att gå med i klubben, eller haft ett uppehåll för att du känner 
dig osäker är sådana här tillställningar nått du bör se som ett gyllene 
tillfälle att hitta din röda tråd till en roligare vardag. Ser fram emot 
att få åka ut och träffa klubbmedlemmar på torsdagsträffarna. Allt 
måste inte vara på blodigt allvar för att njuta av din bil. Prata med 
varandra, lös ett korsord, sola, drick 2 liter kaffe, studera din bils 
former för att berika ditt liv. Eller filosofera kring någon annans bil? 
Anledningen att dyka upp och umgås är många och berikande. Och 
det är såna här dagar jag inser att människan är ett flockdjur.
 Så som slutord, hur upplevde jag träffen? Mycket positivt och 
trevligt, så många fina människor med olika bakgrunder det finns 
och märke på huven spelar egentligen ingen roll. Men som ny med-
lem noterade jag också lite trög kommunikation. Jag kom väl för-
beredd, jag hade samlat info själv och jag är duktig på att prata om 
jag får säga det själv. Men en osäkrare ny medlem tror jag kunnat 
bli skrämd eller förvirrad av avsaknaden av informationssamtal, bara 
nån form av samling på utställningen från ledare, eller liknande, 
hade hjälpt mycket. Kanske det jag var lite rädd för inför medlem-
skapet stämmer, alla känner varandra sedan länge, alla vänder sig till 
de de känner mest och rutinerat gör det de ska, som ny medlem kan 
man tyvärr lätt hamna utanför. 

Mvh Peder Nissan Tjärnberg

reportage

Tjolöholm Classic Motor 2015 
Text: Peder Tjärnberg  Foto: Peder Tjärnberg
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Det kom upp i vintras att det skulle vara kul att börja säsongen 2015 
med en resa till Tekno Classica i Essen, som skulle hållas 16-19:e 
april. Själv har jag aldrig varit på någon så stor bilmässa som denna, 
jag räknade till 15 hallar fyllda med superfina bilar.
Men nu gick jag händelserna lite i förväg. 

Från början var det Micael Lidmalm som kom på själva tanken med 
att åka till Essen. Sedan kom jag och Sten Ljunqvist med. Efter detta 
frågade jag Stellan Östlingh om inte han också ville följa med. Då 
var vi fyra och funderingen dök upp med vilken bil man skulle åka 
de 100 milen (enkel väg), som man dessutom kan åka fyra i utan att 
det blir för trångt.
 Micael har den nyare modellen av Volvo V40 – inte så bra om 
man är fyra. Sten har en Saab 9-3 – den är bättre, dock ändå lite 
liten. Stellan hade ändå bäst bil. Han hade en BMW 320 kombi. Då 
kom vi på – varför inte åka med min Volvo S90 Executive, en lagom 
stor bil med massor av utrymme i baksätet?
 – Visst, sa jag, vi kan åka S90, det skulle vara jättekul! Det var 
bara det att jag hade kört in den på vinterförvaring den 26:e septem-
ber. Jag räknade med att det skulle bli lite jobb att serva den så att 
den skulle klara en resa på drygt 200 mil.
 Under vår planering var det flera personer som var intresserade 
av att åka med, David Dahl och Andras Lengyel med respektive säll-
skap Johanna och Maria. Detta gäng genomförde resan i egen bil, 
också den en Volvo, fast en V70.
 Planeringen flöt på, Stellan hade kontakt med ett hotell i Essen 
som heter Töff Töff, ett litet hotell där ägarna också bor, beläget i 
hörnet av ett kvarter vid en genomfartsled och nära en tågstation, 
precis som det hade stått i turistkatalogerna – mycket nära allmänna 
kommunikationer. Där bokades ett antal rum till den 16:e april.
 Vi planerade att åka ner den 16:e april med start tidigt på mor-
gonen och ungefär 12 timmar senare anlända till Essen och inta 
middag samt någon kall öl på hotellet. Sedan planerade vi att gå på 
mässan fredag och lördag, och därefter resa hem på lördagskvällen, 
eller åtminstone komma några mil på vägen till Hamburg, där vi 
skulle gå på ett museum.
 Men det blev inte som planerat med hemresan, eftersom vi inte 
kunde hitta några hotellrum längs vägen till Hamburg. Vi bestämde 
oss på plats att stanna en natt till på Töff Töff och istället åka tidigt 
på söndagsmorgonen, samt äta frukost på vägen efter någon timmes 
körning.
 Veckorna gick och det var dags för mig att planera uthämtning 
av S90. Dessutom var jag tvungen att införskaffa nya sommardäck 
till den. Eftersom bilen hade stått stilla i 6 månader visste jag att 

batteriet var helt slut. Jag bytte det förra året och vet att något i bilen 
drar ström. Det blir lite svårt att hitta läckan eftersom bilen har haft 
både mobiltelefon och polisradio när den gick i tjänst hos landshöv-
dingen i Jämtland. Dessa hade monterats i bilen när den byggdes på 
Volvo 1998.
 Själva servicen var inte några större svårigheter, bara oljefilter 
och tändstift behövde bytas. Därefter bytte jag även olja i automaten 
och det är lite svårare eftersom det är superviktigt att nivån blir rätt. 
Jag bytte även några stag i framvagnen, samt monterade på de nya 
sommarhjulen.
 Kan tyckas att det inte var så mycket att göra, men först att 
hämta ut bilen och sedan köra den till garaget för att utföra servicen 
tog mer eller mindre hela dagen. Jag skickade ett mail till de andra 
sent på måndagskvällen den 13:e april om att S90 var nästan klar 
för avresa till Essen. Det enda som var kvar att göra var att tvätta 
utsidan, samt tvätt och smörjning av skinnklädseln.    
 Jag satte klockan på 04.00 den 16:e april, gick upp och gjorde 
iordning mig själv och en liten frukost, och hämtade sedan upp Stel-
lan vid 6-tiden i Borås. Sten hämtades upp vid 7-tiden. Då tog Stel-
lan plötsligt fram rosa ”raggartärningar” som han hängde i backspe-
geln på min fina diplomatlimo! Klockan 7.30 mötte vi upp David, 
Johanna, Andras och Maria i den andra bilen vid den lilla laxbutiken 
strax söder om Göteborg. Vi stod och tjötade i några minuter för att 
sedan ta oss ut på E6:an mot kontinenten.
 Vi svängde förbi Varberg och hämtade upp Micael. Då var alla 
med och vi körde mot Helsingborg och tog färjan över till Danmark. 
Vi hann precis ta en kort fika på färjan. Resan genom Danmark gick 
helt odramatiskt, bortsett från att de i följebilen hade en frågesport 
över komradion – som vi vann! Bortsett från när de fuskade och 
själva svarade på barnfrågorna.   
 På färjan över till Tyskland åt vi varsin fantastiskt god curry-
wurst med en massa pommes frites till. Undrar hur dessa färjor är 
att åka med mitt i sommaren, när alla människor ombord var som 
tokiga efter att handla och äta redan nu i april? Det lär nog inte bli 
bättre med deras stressnivåer under semestermånaderna på dessa fär-
jor.
 Väl på tysk mark tankade vi upp limon på första bästa Aral-
mack med 102 oktan. Äntligen riktig bensin i tanken! Resan fort-
löpte mycket bra och vi fastnade bara i en enda kö, som varade i en 
timme. Dock rullade det på i kön hela tiden. Jag började fundera på 
vilken tid vi skulle nå hotellet. Vi hade en planerad tid vid 21 för mat 
och klockan närmades sig detta klockslag snabbt.
 Jag kände att det var lätt att hamna i någon form av gummi-
bandseffekt med hastigheten, som hela tiden gick upp och ner. Ena 

Tekno Classica Essen 2015
Text: Kalle Pihlkrantz  Foto: Andras Lengyel, David Dahl, Micael Lidmalm
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stunden var man i vänsterfil med fri fart, andra stunden låg man i 
högerfil bakom en lastbil i 80km/h, för att därefter bli fri fart igen 
och inte kunde komma ut i vänsterfil för att alla andra redan var där 
och skulle gasa på.
 Vi kom fram till hotellet några minuter innan 21. Den vän-
tande schnitzeln samt en eller två av husets kalla gled ner med stor 
lätthet. På något sätt hade det blivit lite strul med hotellrummen och 
vi hade fått ett rum för lite, men det löste sig snabbt efter genom-
gången eftersom det var tre bäddar i ett av rummen. Alla fick var sin 
sovplats!
 Det blev en GT läst på rummet innan det var dags att släcka 
och sova, dock sov jag själv lite dåligt eftersom min kudde mer var 
som en trasa. Inte lätt att sova med huvudet i en grop! Sedan var det 
det där med mycket nära allmänna kommunikationer…
 Dåligt utvilad vaknade jag på fredagsmorgonen, och alla samla-
des till frukost på hotellet. Men jag tyckte det saknades lite grönsaker 
på frukostbordet.

Jag tog fram mina svenska flaggor till limon och satte dem på bilen 
inför transporten till mässområdet. Det var rätt så många som tit-
tade på bilen och vi fick några tummar upp längs vägen. Det var 
dessutom lite tur att flaggorna satt på bilen – vid infarten till p-huset 
släpptes vi före i kön, vilket inte var helt reglementsenligt.
 Den första bilen vi såg på mässan stod i foajén och var en Cali-
fornien-modell av VW buss från 60-talet, som dessutom var hippie-
lackad. Vi bestämde att vi skulle samlas igen vid 13-tiden för att äta.
Alla skingrades som agnar för vinden, kvar var Micael, Sten, Stellan 
och jag, som gjorde en mycket grundlig genomgång av hallarna 3 

och 4. Innan vi visste ordet av var klockan redan 13 och det var dags 
att samlas. De andra hade också gått runt, kom vi fram till under den 
ganska långdragna lunchen.
 Vi delade på oss efter lunchen i ännu mindre styrkor för att beta 
av fler hallar. Stellan och jag gick iväg för att komma till andra änden 
av hela mässområdet. Det var helt otroligt hur stor mässan var och 
alla dessa superfina bilar som fanns där.
 Själv fastnade jag för en Alfa Romeo 6C Cabriolet från 30-ta-
let för ca 4 miljoner svenska kronor. De flesta bilar som visades på 
mässan var till salu, även om vissa hade ett pris som de troligen inte 
kommer att säljas för. Ett exempel var en Citroën Dyane 6 för 18 700 
euro, det kan tyckas lite mycket för denna bil, men visst, bilen var i 
ett rätt bra skick också. Det fanns fler bilar som var lite överprissatta, 
tyckte vi, men kul för dem som lyckades sälja och få sina pengar.
 Klockan blev 18 och det var dags att ta sig mot utgången. Att 
mässan hade öppet en timme till hade vi missat. Men efter alla tim-
mar inne på mässan var det ändå skönt att få komma ut.
 Åter till hotellet för att inta middag samt dryck. Det blev även 
en hel del prat om vår upplevelse under dagen. Alla var överens om 
att mässan var helt otroligt stor samt alla dessa superfina bilar! Det är 
svårt att ta in alla intryck efter en sådan här dag, det tar tid att smälta 
allt. 
 På hotellrummet blev det en GT till och mer prat om alla in-
tryck. Och visning av dagens modellbilsinköp. Jag hittade en monter 
som sålde modellbilar i 1:43-skala för 10 euro. Dessa var mycket 
bra gjorda och detaljrikedomen var superbra. Hittade själv en Land 
Rover Discovery 1 -98, just en sådan som står hemma, men då i skala 
1:1. Köpte även en Renault R6, också en bil som jag har i skala 1:1.
 Vi gick upp tidigt även på lördagsmorgonen. Jag hade sovit lika 
dåligt som natten innan på grund av mitt kuddproblem. Vid frukost 
ville följebilen inte åka lika tidigt som oss till mässan, men vi be-
stämde ändå att vi skulle mötas upp på mässan senare under dagen. 
Micael, Sten, Stellan och jag åkte till mässan, men valde en annan 
väg än dagen innan. På något sätt har jag ett superkort minne och 
det är nog därför jag också är kartläsare i rally ihop med Stellan.
 Vi valde en annan ingång till mässan och vi kom då in till en 
ny hall. Som jag angav tidigare bestod mässan av 15 hallar. Sten 
hade hittat en Maserati som han ville att vi skulle titta på. Det finns 
många sätt att renovera en bil och denna var mer nybyggd än renove-
rad. Allt var mer eller mindre helt nytt. Det var nog bara rutorna som 
var original. Man kunde bli ägare till den om man hade 4 miljoner 
på kontot. Det är kanske lite svårt att använda den, för då hade den 
säkert tappat sitt superskick.

SVKG-delegationen på väg till mässan i Essen.

Hippie-lackad VW buss från 60-talet: “All You Need Is Love”.

SVKG-delegationen förbereder inför lunch på mässan.
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I samma hall hittade vi också en ombyggd Mercedes Benz 300SL. 
Taket var sänkt med 5 cm och den hade sidepipes, samt delar av 
skinninredningen kom från struts. Bara en sådan detalj! Jag slutade 
räkna vid 30 stycken MB 300SL-måsvingar, sedan var det minst lika 
många Roadsters. Rätt så populär bilmodell i Essen, kan man säga. 
Det är ändå en bilmodell med pris i 10-miljonersklassen.
 Vi försökte att få se så mycket som möjligt av mässan under 
lördagen, även om det säkert var delar som vi missade. Som att vi 
missade en Bugatti typ 41 Royal, eftersom vi tittade på en Porsche 
959 som brukar stå på Porsche-museet! Men visst är det lite konstigt 
att man ändå kan missa en av världens dyraste bilar, som dessutom 
är ungefär 10 meter lång!

Nu missade vi inte Bugattin helt, eftersom vi gick tillbaka och letade 
efter den och hittade den bara 5 meter från Porschen, som vi hade 
stått och tittat på någon timme innan. Så här i efterhand tänker man 
varför man inte också la sin hand på Bugattin, eftersom den stod 
helt öppet utan några rep eller vakter. Kommer man någonsin att få 
chansen att se och ta på en sådan här bil igen?
 Det var många fina bilar att se på mässan, som är klart värd ett 
besök om man inte tidigare varit här. Dock kan det vara lite mycket 
att ta in. Eller rättare sagt, det är mycket att ta in och man behöver 
minst två dagar för att gå på mässan.
 Både maten inne på mässan och den övriga logistiken fugerade 
mycket bra – nästan. Men så ligger ju Essen i Tyskland också. Svårt 
att skriva så mycket om själva mässan, eftersom det är så mycket in-
tryck hela tiden. För att inte prata om alla dessa superfina superbilar 
som står överallt!
 Det kostade 25 euro per dag att gå in, så mässpriserna är inte 
alls dyra. Sedan var det ju det där med att vara i ett annat land. Själv 
kan jag bara några ord på tyska, men detta var inga problem, man 
klarar sig bra med engelska. Men visst är det bra om de man är med 
kan tyska, det blir mycket enklare då.
 Mässan stängde och vi tog oss tillbaka till hotellet också denna 
gång genom centrala Essen, dock blev det en liten felkörning. Vi 
hade pratat om att hitta någon annanstans att äta middag på än ho-
tellet, men väl på plats hade klockan gått fortare än vad vi hade räk-
nat med.
 Det blev ännu en middag på hotellets restaurang, men med den 
stora skillnaden mot tidigare att hotellägarinnan själv serverade oss. 
De andra dagarna hade hon serveringspersonal, som till en början 
var rätt så butter, men det glada gänget från SVKG livade upp både 
stället och personalen. Maten på hotellet var i mitt tycker rätt så bra, 
precis som den lokala ölen de hade på menyn. Även denna kväll blev 
det en del tjöt både vid middagen och efteråt. Därefter läste jag en 
GT på hotellrummet.  
 Vi hade bestämt att vi skulle åka tidigt på söndagsmorgonen 
och jag vakande lite efter 5. Alla ville nog komma iväg, för några 
minuter efter 6 på morgonen rullade de två svenskregistrerade Vol-
vo-bilarna ut på autobahn från Essen med riktning norrut. Tanken 
var att efter en timmes körning stanna och äta frukost. Vid första 
försöket hittade vi troligen det enda matstället längs hela autobahn 
som hade stängt.
 Efter några mil såg Stellan en skylt om att det fanns ett hotell 
eller liknade en bit från vägen, och där svängde vi in. Vi frågade om 
de serverade frukost så här tidigt på en söndagsmorgon. Det gjorde 
de, och dessutom på vit linneduk!
 Efter detta stopp bar det iväg ut på motorvägen igen i riktning 
mot Hamburg och ett prototypmuseum som Sten hade hittat. Det 
var första gången jag körde på autobahn, som vanligt har man hört 
att det skall vara ett lite jobbigt tempo med tanke på att man ligger 
och harvar på våra motorvägar här hemma. Men det kände mycket 
bra. Man märkte tydligt att folk tittade i sina speglar mer än i Sve-
rige. Därmed har de också mer koll på vad som händer runt om. 
 Vi höll ett moderat tempo i 150-160 km/h, så att man ändå kan 
ha rätt bra koll på naturen och allt annat runt om. Eftersom min 
limo har lite mer ljuddämpning än normalt, kan man med lätthet 
hålla ett normalt samtal i bilen även i dessa farter. Vi testade även 
ljudnivån i drygt 180km/h, även här kunde man hålla ett normalt 
samtal, dock inte med föraren.
 Väl framme i Hamburg efter någon timmes körning tog vi en 
fika innan vi gick in på museet, som var mycket trevligt. Där fanns 
några F1:or och en del Porschar, samt gamla VW-bilar. De hade även 
ett ljudband med riktigt roliga motorljud. Där fastnade jag en stund. 
Det fanns de som verkligen fastnade på museet, det var nära att vi 
fick lyfta ut dem ur muséet för att hinna till färjan till Danmark.

Maserati Ghibli, 1968.

Bilen är nyligen restaurerad.

Bugatti typ 41 Royale, 1931. Totalt 6 byggda, 12763 ccm rak 8:a, 
250 HP, 3-växlad manuell låda, vikt 3175 Kg, 200 km/h. 

Pris ny: 100000 RM.
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Till slut så var vi alla åter samlade och kunde fortsätta norrut. Vi 
tankade återigen 102-oktanig bensin vid sista Aral-macken i Tysk-
land innan färjan. Vi gjorde även ett stopp vid Calles och fyllde upp 
bilarna. Vi var långt ifrån de som var värst med att fylla bilen med 
dryck. Jag var lite tveksam till lastningen, för allt fick inte plats i bak-
luckan, utan hamnade i bilen och jag är lite rädd om skinnet i bilen. 
Synd att få skador efter 17 år utan, det är bara förarstolens skinn som 
är lite använt, resten är som nytt. Det är nog så att när vår kung sitter 
i bilar har han en liten kudde att sitta på. Då blir det inga skador på 
skinnet, samt att han kommer upp lite.

Resans enda miss var att vi missade färjan över till Danmark. Det var 
kallt att vänta 45 minuter till nästa färja.
Väl ombord åt jag den mycket goda currywursten med massa pom-
mes frites även denna gång. Den sätter sig verkligen mitt på så att 
man inte känner någon hunger på flera timmar. På denna färja var 
stressnivån mycket hög, folk sprang fram och tillbaka hela tiden. När 
det var dags att gå ner till bildäck ökade folks stressnivå ännu mer. 
Jag trodde inte att det var möjligt, men så var det. Ibland gillar jag 
att bara titta på folk och på hur de beter sig när de blir stressade. Jag 
lovar att det kan vara riktigt underhållande.
 Det är inte så mycket att orda om resan genom Danmark mot 
nästa färja mer än att bilarna rullade på. Alla var nog trötta efter 
denna intensiva helg och ville bara hem. Framme vid färjan var det 
bara att köra rakt på, dock var det en bil som gjorde lite backövning-
ar mitt i körbanan. Jag tutade, då slutade de och vi kunde fortsätta 
mot färjan. Även denna gång blev det en snabb fika på färjan hem 
till Sverige. Det kändes skönt att efter några dagar utomlands åter 
komma hem till trygga Sverige.
 Vi tog E6:an norrut i Helsingborg. I höjd med Falkenberg 
släppte vi följebilen och fortsatte hem till Göteborg. Vi stannade i 
Varberg för avlastning av Micael och alla saker han hade köpt på sig 
under resan. Med en betydligt lättare bil körde vi vidare mot Stens 
hem. Nu, med bara två i bilen, rullade den mot Borås så att också 
Stellan kunde komma hem.
 En timma senare satt jag själv i min Volvo S90 Executive på väg 
hem. Jag tänkte på att det är skönt att man håller sig med så bra bilar. 
Bara en stor service, sedan är det bara att köra så där 220 mil utan att 
göra mer än att tanka.
 Tack till alla som var med, minnena kommer att sitta kvar 
länge!
 Som Stellan skrev i mailet, efter några dagar hemma, när alla 
minnen har satt sig: Aufwiedersehen

Porsche 718/2-02 Formel 1, 1960. 1498 ccm, 165 PS, 
465 Kg, 280 km/h.

Jordan 191, 1991, körd av M. Schumacher. 3500 ccm, 680 PS, 
505 Kg, 330 km/h.

Porsche 356, körd av D. Dahl. Bästa varvtid 2:32:15.

Åka på mässa i Tyskland, eller Hur man får ned 240 flak öl i en S90.

Vi hann med att spela 24 minutes of Le Mans i färjekön.
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I vintras bestämde jag mig för att köpa en Mazda MX5 Miata NC, d.v.s. 
generation 3 som kom 2005. Silvermetallic, eftersom jag inte är så 
mycket för att tvätta och putsa. Mer tanka och köra för min del.

Kollade först på Blocket och 
konstaterade att utbudet var 
magert. Gick då in på mobile.
de, och där fanns hur mycket 
som helst att välja på, och pris-
nivån var ca. 30% lägre. Det 
var i.o.f. sig ingen överraskning 
för mig eftersom jag tidigare 
köpt 3 Miator och en Porsche i 
Tyskland.

 På mobile.de kan man specificera sökningen i årsmodell, mil, 
färg, mm och få upp bilarna i prisordning där billigast kommer först. 
Där kan man också välja språk, men tyvärr inte svenska. Jag har hål-
lit mig till tyska och ganska snabbt lärt mig vissa nyckelord som tex. 
Unfallfrei = Ej krockad, Scheckheftgepflegt = Servad enligt service-
bok, Auf 1 Hand = En ägare, mm..
 Det är företag och privatpersoner som annonserar. Jag har tidi-
gare köpt privat, men denna gång tittade jag enbart på företagsan-
nonser. Jag ville köpa av en auktoriserad märkeshandlare för att vara 
så trygg att jag vågade skicka pengarna innan jag sett bilen, vilket jag 
gjorde först när jag hämtade den. Jag fann min bil hos en Audi/VW 
handlare, som, misstänker jag, snabbt ville bli av med denna udda bil 
i sin bilhall, och därför satt ett lågt pris. Det var dessutom ca. 70 km 
söder om Stuttgart, alltså långt söderut, och det verkar vara generellt 
lägre priser ju längre söderut i Tyskland Du kommer. Jag prutade 
drygt 5%, för säljaren slapp Garantin, som var värdelös för mig när 
jag tagit bilen, årsmodell 2009, till Sverige.
 Jag betalade alltså bilen i förväg med utlandsbetalning via min 
internetbank till bra kurs. Alternativet till det är att ordna betalning 
via bank när man är på plats i Tyskland, vilket tar några dagar då 
man alltså får vänta på plats. Eller så betalar man kontant, men då 

måste man växla hos Forex hemma till riktigt dålig kurs eller ta ut på 
bankomat i Tyskland till bättre kurs men maxbelopp, 3.000 Euro/
vecka tror jag, och då måste Du antagligen ha flera olika konton för 
att få ihop beloppet.
 För att få hem bilen kollade jag först med Eurotransport som 
skulle ha 11.000:- inkl. moms. Funderade lite på det men bestämde 
mig att göra som jag gjort tidigare, dvs flyga ner och köra till Kiel 
och ta färjan till Göteborg. Kostnad ca. 7.500:-, Flygbiljett 2.000:-, 
Transport från Flygplats 500:-, Korttidsregistrering inkl. trafikför-
säkring och skyltar 1.300:-, Övernattning 500:-, Bensin 1.200:- (85 
mil) Färja 2.000:-. Som bonus fyllde jag Miatan i Kiel med 14 flak 
öl, 12 bibbar vin och ca 25 flaskor sprit, till ett pris av 500 Euro = ca. 
halva priset mot hemma. Mao en besparing på 5.000:- sek, om jag 
inte gett bort en del osv. när jag kom hem.
 Jag flög ner måndag morgon och kom hem med färjan onsdag 
morgon. Eftersom bilen var betald i förväg var proceduren hos bilfir-
man snabbt avklarad, men eftersom jag skulle köra hem bilen måste 
den registreras på mig hos tyska myndigheten, som har kontor i varje 
by verkar det, och det är en byråkrati som man lyckligtvis alltid får 
hjälp av säljaren med. Jag valde 5 dagars registrering och försäkring, 
vilket innebar att jag kunde köra bilen några dagar hemma på tyska 
plåtar (och slippa trängselskatt). Om man vill slippa proceduren 
med tyska plåtar kan köra ner med bilsläp och hämta. Det kan vara 
nödvändigt på helger och kvällar då registreringsmyndigheten har 
stängt.
 Väl hemma gick jag in på Transportstyrelsens hemsida och 
bara följde instruktionen för privatimport, och ca 2 veckor senare 
var bilen registrerad och klar med svenska skyltar. För detta tillkom 
2.700:-.
 Bilen, Mazda MX5 1,8, 126 hk 2009,  kostade 77.000:- till bil-
firman plus 10.000:- att få den hem och registrerad, totalt 87.000:.-. 
Om jag hittat motsvarande på Blocket uppskattar jag att den kostat 
120-125.000:-. JJag har hört att prisnivån är ännu lägre i Italien och 
kan du acceptera en högerstyrd är det nog i England du hittar de 
allra lägsta priserna.

”Köpa bil i Tyskland 
eller hur man får ned 14 flak öl i en Miata”
Text: Per Oleskog  Foto: Per Oleskog
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Vårruset och Rudskogen 2015
Text: SVKG-styrelse  Foto: Jonas Christensen

Att SVKG:s Vårrus inte är populärt är ett riktigt under-
statement och riktigt kul är ocksa att efter några prov 
på Rudskogen även detta arrangemang nu lockar så 
många deltagare att styrelsen inte behöver fundera på 
om vi ska köra igen och igen och igen. 

Båda dessa bandagar lockar fram allt och alla. För vem 
vill inte ha kul på en riktig bana, testa om vinterns alla 
timmar i garaget gett det där lilla extra för att sänka 
varvtiden eller om det bara varit kostsamt, kanske för 
att blåsa av dammet både sitt eget och bilens eller helt 
enkelt bara för att det är vansinnigt roligt.  
 Som vanligt var också att deltagarna är så fokuse-
rade på att köra att dom knappt kommer ihåg att dom 
varit där och därför finns igen som kan förmedla dessa 
arr. till er andra.
 Tur är då att klubben har Jonas som alltid är när-
varande med sin kamera så att ni som inte var där kan 
se vad vi missade. Tyvärr fick han inte med ljud och 
lukt av Lennarts Bugatti. Det var exklusivt för dom 
som var på plats.
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inbjudan

5-7 februari 2016

SVKG planerar att anordna en resa till Bremen Classic Motorshow 2016, en mässa 
med bilar, motorcyklar, klassiska fordon, historisk motorsport och reservdelar. 
På en yta av nästan 47 000 m2 samsas 45 000 besökare och 650 utställare från 

12 olika länder. Missa inte detta tillfälle!

Är ni intresserade av att följa med, skicka er intresseanmälan till touring@svkg.se. 
Intresseanmälan är inte bindande. Max antal deltagare är 50 (minsta antal för 

genomförande är 40).

Vi har satt ihop ett paket med följande innehåll:
Bussresa i helturistbuss, tur och retur

Färjebiljetter
Vägskatter och tysk moms

2 övernattningar med frukost på hotell Balladin Superior Bremen
1 gemensam middag

Entrébiljetter till mässan 2 dagar

Pris
2600:- per person för del i dubbelrum

3000:- per person för enkelrum

Mer information kan ni hitta här
www.classicmotorshow.de

www.balladins-hotels.com/?id=132
www.carlundbuss.se
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Inget slår väl låg vikt och V8 med stor slagvolym? 
Jo, om man lägger till turbo!
Text: Jan E Rydquist  Foto: Monika & Jan E Rydquist

På bana vill vi utveckla bil och körning för så mycket grepp och fart 
som möjligt. Inom drifting gäller istället motsatsen. Publikfriande 
ställ, rykande hjulspinn och dramatisk paråkning i visuell ”storsla-
lomkörning” i domarbedömda kurvpartier. Drifting kräver överhög 
motoreffekt, lättkontrollerat enormt vridmoment för kontrollerade 
uppställ, perfekt utförda riktningsväxlingar och kontinuerlig driftning 
i hög fart.  En möjlighet att känna på en sådan monsterbil gavs vid 
senaste Los Angeles-besöket. Bilen har sonen Carl tävlat med i For-
mula Drift serien i USA. På grund av tidsbrist gäller för Carl i år vanlig 
racing i en reducerad omfattning. Formula Drift-bilen är kvar i hans 
ägo och kommer hyras ut till andra förare 2015. Provkörningen skedde 
under lite speciella förhållanden, men jag behövde inte tillfrågas två 
gånger! Kan bara travestera Rolls Royce PR män, man behöver uppge 
några siffror på en bils motoreffekt… ifall den är ”tillräcklig”. Här var 
det så med råge!

Formula Drift är stort i USA, speciellt på västkusten där det började. 
Sporten har utvecklats med många rätt så unga aktiva och massor av 
följare. Många deltagare och inte minst åskådare är unga och ofta 
med sina etniska rötter i västra Asien. Om jag minns rätt har hela 
driftingkulturen sitt ursprung i Japan. Personligen har jag haft nöjet 
se en deltävling i Formula Drift på plats i Long Beach, på GP-banan, 
dramatiskt, spektakulärt utan tvekan med massor av åskådare.

Carl har kört drifting några år och gradvis utvecklat sin tävlings-
bil till något extra. I början satt det en överladdad 3,5L 450 hk-V6-
motor i den helt rensade Nissan 350Z-bilen. Den specen gick hyfsat 
i både Drifting och Time Attack på bana. Men mer effekt och vrid 
behövdes för att kunna hålla bilen i tung kontrollerad drift i högre 
hastigheter så in åkte en rejäl crate-motor, en 6-liters LS2 alumi-
nium V8. Med kylande E85 och lustgas gav den över 650 hk som 
sugmotor. Den motorn gav ett stort lyft i driftingprestanda och gick 
ett antal tävlingar med hyfsat resultat inklusive finalkörningar. Men 
för säkrare kvalificeringar och för att nå pallplats så behövdes det 
ännu mer hjuleffekt och framförallt ett mycket högre vridmoment. 
Enklast var att addera turboöverladdning. En stor turbo från Gar-
rett med laddkyl gick faktiskt att klämma in längst fram i det redan 
välpackade motorrummet. Men det krävde att vattenkylet på rally-
crossmaner fick skickas långt bak i bilen. 

Motorns har bromsats på rulle upp mot 850 hk och 950 Nm, så 
ingen brist på prestanda. Då med måttligt laddtryck och på E85. För 
ännu mer prestanda så finns det möjlighet gå ner lite i kompression 
och ladda mer. 

Men nuvarande ca 1,2 kg/hk är absolut inte speciellt dåligt så bilen 
gick 2014- säsongen på denna nivå. Det fanns en hel del övrigt att 
optimera på bilen så bra driftsäkerhet prioriterades. 

Men att däcken pinas rejält med över 650 hk på bakhjulen och att 
däckontot blir högt behöver inte sägas! Bra däck och inte minst rätt 
däcksponsor är viktigt!

Välfyllt kompakt motorrum med 6 L V8
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Driftingformatet är lite som sprint med en inledande fri enskild trä-
ning. Det är stora startfält med 70-80 deltagande bilar. Då bilen är 
inställd och föraren har valt sitt körsätt sker kvalificeringskörning i 
två försök. En ”spotter” i teamet på läktaren är en viktig person som 
ger feedback på körningen. Den måste ske enligt vissa krav, alltid 
med krav på utmanande ”drift angles” och med ”clipping points” 
som bara kan hanteras med bra bil, aggressiv körning och stor 
körförmåga. Hjulspinnsnivån är viktig för ”smoke” och ”drama”. 
”Transitions” mellan uppställ i kurvsekvenser ska ske direkt och 
körning med uppriktad bil ger stora poängavdrag. Resultatet blir en 
fantastisk konståkning med bil och utan tvekan är de 32 som går 
till finalomgång superförare som lätt kan köra stunt driving. Poäng 
utdelas vägt efter hastighet, ”drift angle”, ”clipping points accuracy” 
och ”style” och bedöms av tre domare. GPS i bilarna visar hastighet 
och uppställsvinklar. 

De 32 kvalbästa gör upp i finalomgången där likt dragracingens ”ste-
ge” de 16 på varje sida ”stegen” möts i elimineringar två och två. Man 
är alltså nu två på banan i ”paråkning”.  Man byter ”lead” position 
i respektive start, så man får växlande position i körning som utma-
nare respektive försvarare. Om oavgjort sker en tredje utslagsmatch. 

Tävlingar körs över säsongen över hela USA med krav på driftsäker-
het men också långa transporter. Banorna kan vara typ låghastighet 
i trängre banor som GP-slingan i Long Beach till högfartsbanor på 
Superspeedways som i Texas. Tävlingarna direktsänds också i TV. 
Carl kvalade in i flera finaler och en podiumplacering blev det också 
till slut i deltävlingen i Miami, Florida. 

Bilen i övrigt då? Som sagt, raceduglighet är viktigt. Byggnation och 
preparering har gjorts ihop med proffsiga firman Road & Race i LA. 
Rejäla inre stötupptagande rörbågar skyddar nu fram och bakpar-
tierna på bilen, de tål stryk och är lätta att byta. Drifting innebär 
små marginaler och ibland närkontakt med avbärarräcken och det 
är viktigt att bilen snabbt under tävling kan repareras och återstäl-
las till tävlingsskick. Avbärarbågarna är bultade till bilen och snabb-
monterade hela främre och bakre plastpartier kompletterar. Bilen i 
övrigt följer gängse racingpraxis, strippad, lättad med hel bur och 
med racingstol långt ner och bakplacerad, greppvänlig ratt, direkt-
styrd och med tydliga instrument och lättfattligt elsystem. En rejäl 
handbromsspak sitter bredvid växelspaken, viktig för finkontroll av 
ställ framförallt i tvära och trånga kurvpartier. Växellådan kom in-
ledningsvis från en Corvette, men efter problem byttes den till en 
C&R Racing med full Nascar Speedway spec. (rakskurna drev/dog-
box), som fungerade bra.  

Diffbromsen är ställbar och viktig för inledande rotation och upp-
ställ.  Och givetvis för en effektiv stående start. Fram syns att bilen 
har en ökad spårvidd och med extra korta styrarmar som kan ge 

hjulvridning nästan som en Triumph Spitfire! Ser ut som man kan 
vrida nästan 90 grader! Viktigt eftersom normala driftvinklar i upp-
ställ kan vara 35-40 grader mot färdriktningen!

Så mycket om bilen vars utveckling jag kunnat följa genom åren ge-
nom mail, bilder och tester och diagram. 

Dags att känna på den i 
verkliga livet! Carl lotsade 
oss i solig förmiddag fram 
till ett anonymt industriom-
råde i norra Long Beach. Lite 
som på Ringön men enormt 
mycket större. Fullt av la-
ger och småföretag i klassisk 
USA- stil, breda gator, helt 
anonyma byggnader och få 
synliga människor.

Bilen fanns i ett entsuiastbils-
garage (där det också stod ett 
Volvo 242 Grp A-liknande 
bygge, dessutom på lyft  en 
tidig ”round tail” Alfa Spider. 

Carl i Maximum Attack på tävling

Turbon lågt placead med sitt luftfilter längs fram. 
Avbärarestrukturen skyddar bra.

Kylaren väl skyddad bak med dubbla fläktar

Förarutrymmet ändamåslsenligt, med 
handbroms sittande bredvid växel-

spaken...

reportage
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Och även andra intressanta bilar. Med bilen ute lirkade Carl igång 
motorn, V8-ljudet ekade rejält mellan husen. Efter lite inledande test 
på områdets stora parkeringar var det dags att lufta den på en bred, 
öde industrigata. Bara några enstaka lastbilar rörde sig i området och 
det fanns nog en viss vana vid motorbuller sedan tidigare testrepor..
Stående start gällde givetvis. Bilen var förbluffande lättkörd, med 
fint grepp i kopplingen och bra växellåda. Kraften var enorm, hjul-
spinn på alla växlar. Men med turbo var motorljudet skapligt däm-
pat. Några repor gav en känsla för det enorma vridmomentet och 
bilens förmåga. Men, föra att kunna tämja detta effektmonster på 
en driftingbana med  räcken och medtävlare på kontaktavstånd och 
i farter upp mot 160 km/h då första ställ inleds, krävs det talang, 
mod, träning och åter träning. Ändå klagade Carl i fjol över lite trög 
igångsättning i starten mot ännu värre monsterbilar som Ford Mus-
tang med 1000 hk Nascar-spec-motor! 

Det är nog bara Rallycross Supercarsbilar som kan tävla med denna 
typ av fordon vad gäller acceleration. Men de har bara  ca 550-600 
hk jämfört med driftingbilens 850 hk. En rallycrossbils fyrhjulsdrift 
ger dock mer grepp i början  än Driftingbilens bakhjulsdrift.

Bilen kan med måttlig omställning göras om till Time Attack-bil. 
Carl har kört den också i det skicket på racingbana, med annan diff, 
hjulvinklar, racedäck och anpassad  fjädring/stötdämparsättning. 
Den går fint där också. Respekt!

Vad gör man annars vid ett besök i Los Angeles? Jo, en tur uppåt 
kusten för en rejäl Sunday Brunch uppe i Malibu nordväst om LA är 
en garanterat trevlig upplevelse. Restauranger på stranden erbjuder 
bra mat och utsikt. Inte minst över de många lyxbilar som besökare 
har med sig. Nyaste Rolls Royce, Bentley, Porsche, Lamborghini och 
Jaguar är vanliga, liksom lyxiga Mercedes. Men äldre sportbilar och 
mer udda bilar ses då också i trafiken. 60-och 70-talsbilar rullar och 
även ännu äldre. Såg till exempel en ovanlig 40-tals Tatra 87 i silver, 
likt ett rymdskepp rulla förbi, tätt följd av en Corvette från 70-talet. 

En tur upp i canyonvägarna norr om Malibu erbjuder körning som 
i södra Frankrike. På en söndag luftar man sina klenoder och alla 
sorters två- och fyrhjuliga fordon blev ordentligt motionerade, oftast 
i grupper. Kul är att oberoende fotografer står på pass i ”scenic spots” 
och plåtar alla som passerar. 

Bilderna ligger sedan ute på nätet för den som vill köpa bild på sitt 
ekipage i fin miljö. Lite som ”Racefoto” men på allmän väg. USA har 
entreprenöranda. 

reportage
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En tur till K1 Speed Gokart i Torrance var ett annat måste hinna 
med. Eldrift gäller i det miljövänliga Kalifornien. Kul bilar med bra 
vrid, dock kanske med lite för klena batterier . Upplevde kraften gick 
ner i slutet på körpassen. Annars körs det på banorna med samma 
arrangemang som på våra inomhusbanor.

Slutligen fick jag möjligheten att göra en sista tur med Carls Porsche 
996 Turbo. Ihop med flytt till nytt hus och andra förutsättningar är 
den numera såld och finns uppe i San Fransisco, där en ny bilentu-
siast ser till att den fortsatt får smaka på bankörning. Direkt efter 
den inhandlats i LA bar det nämligen iväg till klassiska racingbanan 
Laguna Seca i Monterey söder om San Fransisco för en trackday. 

Men en sportbil finns ändå kvar i huset, en Mercedes Cab som är 
bekväm öppen vardagsbil.

reportage
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