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Det mesta har ju på senare tid ogenomförts, 
restriktioner håller oss på armlängds avstånd och 
för säkerhets skull större än så – det osäkra i att 
uppsöka garage till höger och vänster känns onödigt 

- därför föder tiden inte mycket att redovisa. Så det blir några blickar åt det håll 
varifrån vi är komna och en liten snegling framåt det som förhoppningsvis skall bli. 
Sålunda ett par historiska betraktelser med hjälp av Jan Åke Perssons foto från ett 
sjuttiotalets Knutstorpsdepå och till det en Tysklandsresa genomförd för några år 
sedan. En av våra medlemmar sedan länge har gått bort, Leif Nilsson - vi var just i 
färd med ett bilar-jag-haft-reportage. Även min chaufför från Tysklandsresan, Bo 
Johansson, är borta sedan en tid och jag kan tänka mig dem båda på en himmelsk 
racerbanan utan decibelrestriktioner, jag är övertygad om att de hade trivts tillsam-
mans. Och så låter vi Max ta sig en titt framåt mot de olika alternativ årets SSM kan ta sig.

Nästa nummer kommer att ha stort fokus SSM – så har du några bilder från gångna tiders sportvagnsmeeting 
eller berättelser så bidra gärna. Klubben är förövrigt väldigt intresserad av alla gamla bilder från MSCC-tiden. 
Andreas Freed har budbilsfirma och kan fixa med hämtning. MSCC-folket till glädje.  

Impressioner#6
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Till 70-talet med Jan-Åke
Foto: Jan Åke Persson   Text: Göran Larsson

Kinnekulle 1973 SM-final den 8 september
Roland Larsson i den bil som Olle Victorin fort-
farande dyker upp i då och då på RHK:s täv-
lingar, fast då i 1971 års S/T-version. Då som nu 
har bilen Porsches och Martinis 917-lackering 
som väl föddes på Le Mans 1970. Till nästa år 
förvandlades den till 1974 års utseende med 
västkuststugan som sponsor. En domkraft i för-
grunden och bland männen bakom bilen en man 
i ljus poplinjacka med pipa. Varför röks icke pipa 
längre. Piprökning befrämjar lugn – både hos den 
rökande och för den som betraktar den rökandes 
handhavande med rökverktyg och tobaksflarn 
och processen fram tills glöd uppnåtts, då stiger 
rök och betraktarens intresse försvinner. 

Bo Brasta, Ford Capri RS 2600. Samma tävlings  
segrare. Bilen brinner senare upp i en utställningshall 
på Liseberg. Jeanskläder, utsvängda byxor. Volvocup, 
långt hår, en snusdosa i bakfickan och en bleknande 
vind som drar i sjuttiotalets flaggor. 

SSK-final på Ring Knutstorp den 28 september 1975
Ole Fall i klass C.
En duett med utbyteshjul på takräcket och en polar-
vagnsbjörn på bakluckan, en enkel VW-buss, en uttjänt 
linjebuss i orange och alla människor bortvända, på väg 
åt ett annat håll. Det är 70-tal och långt från nutidens 
absorberande selfies.

Bengt Ekberg – Porsche Carrera RSR i vitt med det 
spanska ordet för ”tävling” i rött. Det var så den 
första gången presenterades i dåtidens blaskor och 
väckte kärlek.
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Vem är   or?Ny i styrelsen
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Text: Fredrik O

Lite suddiga kunde de tyckas sedda från mobilens lilla skärm, men inget av detta lär ha varit fallet i verkligheten.

ÅrSMöTE
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Max om SSM 2-4 JUli ring KnUTSTOrP

21

24 april KM1 ring Knutstorp
29 maj KM2 ljungbyhed
7 augusti KM3 Minnesberg
4 september KM4 Sturup raceway
3 oktober KM5 ring Knutstorp

KM2021
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”I januari 1965 flyttade jag till Lund 
för att börja mitt nya arbete med att 
bygga Lunds nya Lasarett, och strax 
innan Jul hade jag hämtat ut min nya 
Cortina GT. En arbetskamrat hade en 
MGA och var medlem i MGCC och jag 
blev intresserad av klubbens aktivite-
ter och sammankomster, men det dög 
inte med en Cortina GT. MGCC var då 
en liten ”rättrogen” och exklusiv skara. 
Jag bytte så småningom ut Cortinan 
mot en MGB GT och blev antagen som 
medlem med viss tvekan eftersom det 
var en täckt bil. 

Jag tävlade flitigt med MGB:n men 
började leta efter något mer potent 
maskineri. Ryktesvägen fick jag höra 
att Alf Näslund eventuellt skulle sälja 
sin Lotus Elan, och jag tömde spar-
grisen och åkte ner till Trelleborg och 
blev ägare till en i pedantiskt välskött 
Elan S2 1965. Nu var jag verkligen 
med i leken och som bevis har jag ett 
20-tal små tennbucklor som min fru 
fortfarande vägrar att putsa. Alfs Elan 
är den bil som gett mig den största 
körglädjen och upplevelser trots alla 
Ferraris, Lamborghinis och Maseratis 
och ett halvdussin Porschar som pas-
serat revy i mitt garage (med viss kon-
kurrens från en Carrera RS -73 som 
jag hittat i en liten by utanför Ancona 

i Italien och använde som bruksbil). 
Jag sålde Elanen i början på 80-talet 
till Tord Ekegren, och min kära hustru 
fällde en tår når hon såg den rulla iväg 
längs Blåbärsgatan. Mitt sista race i 
klubbens regi var 1992 (?) på Knuts-
torp med en Carrera RSR-74. Därefter 
på Falkenberg hoppade kamkedjan ett 
par hack, och på Anderstorp lossnade 
svänghjulet. Det var nog då som jag 
bestämde mig för att lägga av. När jag 
blickar tillbaka inser jag att medlem-
skapet i klubben har gett mig många 
vänner för livet, och det är med visst 
vemod som jag avslutar det, och jag 
önskar en god fortsättning inte bara på 
Helgen utan också klubbens framtid.”

Hälsningar 
Leif Nilsson

Detta brev vidarebefordrades från Jan 
Blomberg till mig, en vink om att det 
var något för Bulletinen förmodade 
jag. Det var en trevlig hälsning, om än 
till avsked. Så då styrelsen förberedde 
tankar om att delge Leif ett livstids-
medlemsskap (då 50 år i klubben ger 
möjlighet till just detta),  förberedde 
jag snart ett mejl till Leif för att förhöra 
mig om texten kunde publiceras i Bul-
letinen och om han, i så fall, hade bilder 

på några av de omskrivna fordonen att 
pynta publiceringen med. Där fanns ju 
en Carrera-73:a och inte minst den där 
RSR-74:an som lockade. 

Det kom ett godkännande svar och ett 
gäng bilder där RSR-74:an var i en form 
jag inte ens vågade hoppas på, men 
storleken på fotona var för liten – jag 
önskade större. Så kom de, ännu inte 
tillräckliga för en tidningspublicering, 
men bättre och nu med ett tillägg: en 
röd Lola T70. Hade även denna bil varit 
i Leifs ägo?

”Jo Lolan är också min. Det här är 
ifrån Nürburgring supersports race 
1987, (jag kom 3;a i klassen). Den bilen 
hittade jag i en lada (jo det är sant) i 
småbitar i en by utanför Chicago som 
jag flög hem med SAS och som Lasse 
Widenborg förvandlade till ett mäster-
verk. Lika lättkörd som Alfs Elan fak-
tiskt, men med 650 hästar och 700 kg 
så går det undan….rejält. 

En annan bil som jag haft är den här: 
Alfa Tipo 33 TT 12 som jag fick renove-
rad i Italien och fick sedan testköra på 
Monza. Den var betydligt nyckfullare 
att köra med en formel 1 boxertolva 
där bak, men mellan 8000 och 13000 
varv hände det saker.”

leif nilsson i minne
DET KOM ETT brEV Text: Göran Larsson och Nilssons. Bilder: Nilssons familjealbum
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Bilderna lovade han ta hjälp av sin son 
för att scanna in för större format. Jag 
undrade över mer, om vi skulle få med 
alla bilar som passerat Leifs revy.

”Det blir en mycket lång historia! I så 
fall så måste också en Porsche 550 RS 
-54 vara med som jag och en kompis 
hittade i ett ”hönshus” i Danmark, 
liksom en Alfa TZ1 Zagato i San Fer-
nando i Argentina samt the remains 
av Juan Perons privata racing stall i 
Buenos Aires, med f.d. Froilan Gonza-
les 625 F1 bl. a… eller en 750 Monza i 
Småland?”

Listan över bilar och berättelser tycktes 
kunna bli väldigt lång. Vi bestämde att 
vi skulle börja med bilar som använts i 
klubbens aktiviteter – den stora boken 
skulle vi återkomma till och skriva 
senare.

Men det blev inget senare. Ordförande 
Ulf berättade att Leif blivit sjuk och 
lagts in på sjukhus. Några veckor gick 
och det kom ett mejl som tog vid där jag 
och Leif slutat vår korrespondens.
  
**
Jag är väldigt ledsen att meddela dig 
att pappa gick bort den 27 januari i 
sviterna av en otäck stroke som han 
fick den 15 januari, strax efter att ni 
haft kontakt. Vi är så ledsna, det är 
lite overkligt för oss alla ännu att han 
inte finns hos oss längre. Jag och min 
mamma Boel sitter nu och tittar i 

papps mejlbox och ser ditt mejl och det 
kändes angeläget att svara dig och ge 
dig denna informationen. 

Det fanns en glädje från familjen om att 
låta den inledning, vi påbörjat, få fort-
sätta då den engagerat Leif i det sista.

”…han var en otroligt härlig människa. 
Han är saknad av så många och har 
varit en förebild för andra, både för oss 
i familjen och för andra med bilintresse 
- han vågade verkligen söka och leva 
sina drömmar, trots att han inte hade 
en massa resurser från början.”

Själv fick jag aldrig nöjet att träffa Leif, 
men jag vet att det är många medlemmar 
som lärde känna honom genom åren.  
Via Fredrik Olsson fick jag tag i dennes 
far Bo Arne som tidigt mötte Leif då 
han i en stor och grön amerikansk herr-
gårdsvagn kom ut till den Olssonska 
gården för att hjälpa till med det Leif då 
gjorde: mura. Några år senare kom Leif 
åter till gården, men då på besök. Denna 
gång i en Lamborghini Espada och med 
den bjöd han Bo Arne på en åktur som 
nådde 250 km/h någonstans mellan 
Gislövs läge och Böste. Och Fredrik då 
7 år fick inte följa med. 

Leif hade ytterligare ett par Lambos 
men då Bo Arne undrade om han skulle 
bli bilhandlare blev svaret att huvud-
syftet inte var just detta utan att få till-
gång till de bilar han själv ville ha. När 
jag frågor Bo Arne hur han skulle vilja 

beskriva Leif glider han iväg och beskri-
ver en episod om hur han (Bo Arne) en 
gång lockade hit några islänningar som 
var proffs på Formula offroad, och som 
råkade ut för både det ena och andra 
på sitt Sverigebesök. ”Men inget stop-
pade dom, de var inte rädda för något. 
Det fanns inga gränser för dom.” Det 
tycks som Bo Arne med denna historia 
egentligen vill beskriva Leif, men att det 
blir lättare att beskriva honom genom 
andra. Att avståndet ger större närhet. 
”Det finns tre sorters människor” avslu-
tar Bo Arne, ”antingen är dom entrepre-
nörer, revisorer eller rödvinspratare. 
Leif tillhörde den första kategorin, den 
som verkligen gör saker och inte räds 
något.”

Våra tankar till Boel och barnen. 
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Text & foto: Göran Larsson

Eifelrennen
Ärad vare Gud i höjden
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corona



MSCC-BULLETINEN   # 1   2021

74
14 MSCC-BULLETINEN   # 1   2021

Till 70-talet med Jan-Åke
Foto: Jan Åke Persson   Text: Göran Larsson

Jan Lundgårdh den 28 april 1974.
Mycket svårare behöver man väl inte göra det? En 
Porsche Carrera RSR -74, en garagedomkraft, en motor-
luckshållare i trä, en grusad depå och en overall lik en 
pyjamas - så länge solen skiner, det är vår och racing-
premiär på Ring Knutstorp och det kommer 11 400 
åskådare till banan. Vad annat kan man göra än att se 
tiden an och vara lycklig.

Bengt Ekberg har just vunnit i samma tävling, han är 
glad och gör V-tecknet. Dock kan hans gest med hand-
flatan inåt ses som en förolämpning i de anglosaxiska 
länderna där tecknet antagligen kommer ifrån.  
Churchill gjorde den populär som segertecken under 
andra världskriget, men då hållen med handflatan 
mot betraktaren. Men detta reflekterar nog inte Bengt 
Ekberg på i stunden. Han har just besegrat Bosse 
”Emma” Emanuelsson i Caprin som skymtar bakom, 
med 24 sekunder och fått en flygande start på året 
vilket han avslutar som SM-segrare. 

Kvällspostens Newsrace 1975 och som årets drag-
plåster har tyska Tebernum racing team bjudits in med 
två Porschar körda av tyske Clemens Schikentanz och 
Reine Wisell. Reine vinner före den svenska eliten och 
efter loppet bjuds publiken in till depån i vanlig ordning. 
Några ögonkast med skuggande händer in i förar- 
brunnar. Reines bil lockar flest nyfikna innan det är 
dags att bege sig hemåt med hopfällbara stolar i mönster  
och färger som andas 70-tal och långa röda utanpå-
liggande kragsnibbar. Det är den 31 augusti och imorgon 
är det jobb.

En Porsche 911 Carrera RSR, det brutalaste man 
kunde köra på en racerbana 1974. Punkt. Bredvid 
en BMW 3,5 CSL, det brutalaste man kunde köra på 
en racerbana 1974. Punkt. Dessa bilar tävlade om 
SM-titeln i den svenska racingens tungviktsklass. 
Porschen vann 74, BMW:n 75. Några årtionden 
senare hette motsvarande klass STCC. Inte på alla 
vis – men visst var det på racerbanorna bättre förr. 
Roland Larsson kör Porschen och slår teamkamrat 
Rune Tobiasson i BMW:n med två sekunder.
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nya medlemmar Aktuellt medlemsantal 2021-03-15: 411 st

Peter Söderberg
Seymoursväg 19
276 60 SKILLINGE
Porsche 718 GTS, 2018 
Nissan 300 ZX, 1994

Fredrik Svensson
Kyrkogatan 19
222 22 LUND
Porsche 911, 1998

Johnny Möller
Kastanjeallén 7
218 36 BUNKEFLO-
STRAND
Letar sportbil

Elias Månsson
Körsbärsgatan 5
247 61 VEBERÖD
Letar sportbil

Anders Rasmusson
Kringelhejdevägen 19
239 41 FALSTERBO
Porsche 968 Coupé, 1992

Elias Boman
Maltes väg 6
244 36 KÄVLINGE
Mazda MX5, 1994

Anders Persson
Ceders väg 9
291 76 RINKABY
Austin Healey Sprite, 1960

Vi blickar framåt
Bakom kulisserna

PlAnErADE 
AKTiViTETEr 2021

Cars & Coffee:
30 maj
12 juni
10 juli
14 augusti

Rally:
1 maj Vårrallyt
5 juni Lördagsrally
26 juni Lördagsrally
17 juli Lördagsrally
21 augusti Lördagsrally
11-12 sep Höstrally

nästa nummer
stort fokus 
på ssm 
och inside från 
racingskolan



nu fyller vi vår klubbshop med nya kläder!
nu har vi äntligen laserat vår nya klubbshop med klubbkläder och dekaler. 

ni hittar klubbshopen på www.mscc.se/klubbshop.

vi har valt med omsorg, och valt kläder som håller lite högre kvalitet. Brodyrmärket som samtliga kläder kommer med 
är inte för stort och iögonfallande för att kläderna skall gå att bruka även utanför klubbens aktiviteter.

vi har börjat med ett enklare sortiment, men kommer att utökas efter önskemål. så är det något ni saknar. tveka inte att 
kontakta oss, vår leverantör har ett stort utbud.

Beroende på leveranser från vår leverantör får man räkna med 1-2 veckors leveranstid. regalia kan antingen hämtas i 
malmö, lund eller skickas mot extra fraktkostnad.

ni hittar klubbshopen på www.mscc.se/klubbshop

Hudson Väst 700:-
modern lättvadderad väst. 
Tre fickor med dragkedjor 
samt två innerfickor.  
hörlursögla på insidan av 
halsöppningen. finns i dam 
och herr modell. 
färg, svart. finns i storlek 
från Xs till 3Xl

newport Jacka 850:-
fleecefodrad unisexjacka 
med dubbla framfickor ett 
par med dragkejda samt 
ett par fickor för att värma 
händerna. färg, svart och 
marinblå. finns i storlek från 
Xs till 3Xl

Tennis / Pikétröja Standard 350:-
piké med tre knappar, nack-
band, sprund i sidorna och 
muddavslut i ärmar.
färg, vit, svart och marinblå. 
finns i storlek från s till 5Xl

Tennis / Pikétröja Premium 390:-
piké med två knappar. 100% 
ringspunnen bomull.
färg, vit, svart och marinblå. 
finns i storlek från s till 5Xl

Keps 100:-
klassisk baseballkeps. 
Borstad kraftig bomull i 
hög kvalité. förböjd skärm. 
tygrem med kardborrspänne. 
en storlek. svart med mscc 
brodyr.

Softshell Jacka 750:-
softshell jacka med tre ytter-
fickor och två innerfickor. 
ton-i-ton dragkedjor,  
elastiskt band i nederkant 
och i ärmslut. finns i dam 
och herr modell.
färg, svart. finns i storlek 
från Xs till 5Xl

Softshell Väst 650:-
softshellväst med tre ytter-
fickor och två innerfickor. 
ton-i-ton dragkedjor,  
elastiskt band i nederkant 
och i ärmhål. finns i dam  
och herr modell. 
färg, svart. finns i storlek 
från Xs till 5Xl
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