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Morgenen var forholdsvis 
rolig, som på en hvilken som 
helst annen campingplass, 
men etter hvert begynte 
motorlydene å gjøre seg 
gjeldende.

Grand Prix racing av ”i går”
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Folk flest var tidlig oppe og gjorde unna 
frokosten, enten i teltet eller i kafeen, før 
dagen tok til. Etter hvert begynte motor-

lydene å gjøre seg gjeldende. Og klokken ni på 
fredag morgen var den første dagen av 47-Års 
Racet på Sviestadbanen ved Linköping i gang. 
Tre hele dager til ende skulle vi få nyte lyden 
og synet av de vel restaurerte motorsyklene av 
”i går”. Konkurransene var lagt opp med delta-
gelse fra nær sagt alle grener. Fra asfaltracing 
til sidevogncross. Det hele var et svært godt 
regissert arrangement, der det både var mor-

somt og enkelt å være publikummer. Dette har 
svenskene gjort før!

Årsracet forgår som sagt på Sviestadbanen, 
eller Linköpings Motorstadion som det offisi-
elle navnet lyder. Dette er et baneanlegg tilpas-
set alle deler av motorsykkelsporten. Stedet lig-
ger mellom Linköpings to flyplasser. Den sivile 
ligger like ved og den større militære, ”Mal-
men”, ligger rett på den andre siden av byen. På 
Malmen ligger forøvrig Flygvapnets museum, 
med en imponerende samling av militære fly 
brukt i Sverige opp gjennom årene. Ikke minst 
er landets egen flyproduksjon (les: Saab) vel 
representert.

Hvert eneste Årsrace er vel i realiteten en 
form for jubileumsløp. Men årets løp var li-
kevel en markering av Grand Prix løpenes 
historie i Sverige, som startet i 1952 I 1958 
klarte svenskene, etter ti års iherdig innsats, å 
få et Grand Prix løp lagt til veiene rundt He-
demora. Året etter satte imidlertid den svenske 
regjeringen ned foten for en gjentagelse, under 
henvisning til at alt for mange offentlige veier 
ville måtte stenges for å få gjennomført arran-
gementet. For fremtiden ble slike løp henvist til 
lukkede baner anlagt for formålet. TT (Tourist 
Trophy) begrepets opprinnelige innhold var 
dermed borte. Unntaket i dag er Isle of Man 
TT og Ulster Grand Prix, hvor gateracing ennå 
lever i sin opprinnelige form.

De tre dagene på Sviestadbanen inneholdt 
alt en motorsykkelentusiast kan ønske seg. Det 
mest fremtredende arrangementet var selvsagt 
asfaltbaneløpet, eller TT løpet som det kalles, 
med og uten sidevogn. Det var her farten var 
størst og spenningen og konkurransen mest 
fremtredende - og hørbar. Det konkurreres i 
alle klasser innen hver gren, fra 50cc til 750cc. 
En kraftig eim av brent totaktsolje hører også 
med i bildet. Totakterne var tunge innen racing 
i den tidsepoken vi her snakker om.

Sviestad er også alle tiders markedsplass for 
alle som har gammelt motorsykkelutstyr og 
deler til salgs. En norsk selger fra Østfold var 
der for tjuende året på rad. På fredag var han 
sterkt misfornøyd med omsetningen og vur-
derte å forlate stedet og sette kurs hjemover. På 
lørdag var han imidlertid like overbevist om at 
han kom til å stå løpet ut, og endatil komme 
igjen neste år også. Stemningen går i blodet på 
folk.

Noe av det mest fascinerende var adgangen 
til å bese sykler og utstyr på nært hold. Ingen 
depoter var stengt for interesserte tilskuere og 
om eierne var i nærheten svarte de villig på 
spørsmål. Her var det full anledning til å få 
et innblikk i gårsdagens motorsykkelteknikk. 
De aller fleste syklene, også de aller eldste, var 
godt vedlikeholdt eller restaurert med pietet 
og respekt. Og utvalget var stort. Her fantes 
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det sykler av nær sagt alle merker. Også mange 
hvis navn ikke lenger høres i moderne motor-
syklisters dagligtale, men som likevel har sin 
rettmessige plass i motorsykkelhistorien.

Publikumet som tilbringer tre dager på et 
motorshow av denne typen tilhører formo-
dentlig den harde kjernen av folk som inter-
esserer seg for klassisk motorsykkelsport. Del-
tagerne tilhører den samme gruppen, men er 
folk som har gått et skritt lenger, og trent for 
konkurransekjøring og rigget syklene sine for 
løp. Selv om flertallet av deltakerne kommer 
fra Sverige er de fleste land i Europa er repre-
sentert. Også Norge. Fellesnevneren for Års-
racet på Sviestad er interessen for gårsdagens 
motorsykler, som fremdeles er potente nok til 
tåle hard racing. 

Linköping ligger sydvest for Stockholm og for 
å komme ut til banen kjører man E4 og tar av-

kjøring til vei 35 øst for sentrum. Følg 35, men 
vær oppmerksom på at avkjøringen fra 35 er 
umerket. Siste avkjøring inn til Linköping 
Motorstadion er derimot skiltet. 

Jeg oppfordrer alle ”bensinhoder” som ennå 
ikke har vært på løpene på Sviestad om å ta seg 
en tur dit. Løpene går første helgen i august.

For mange det nok asfaltløpene som er mest fascinerende.

Hektisk aktivitet i depotet rett før løpet starter.Det går unna i klassisk sidevogncross. Her ser vi BMW-ekvipasjen til nordmannen Olav 
Dalåsen i fint driv. Olav var forøvrig formann i NMCU i flere år på slutten av 70-tallet.    

En ganske så ekstrem NSU-racer.      Det er nesten utrolig at folk kjører knallhard racing med 
slike skjønnheter.


