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Høstlig onsdag morgen, 
langt ute på den tyske lands
bygden, sørvest for Ham
burg. Her finner vi Automo
tive Testing Papenburg, en 
av verdens største og mest 
moderne testbaner. Her fin
nes alle tenkelige kjørefor
hold, veier for det meste – og 
fra hele verden. Banen kos
tet 130 millioner euro å byg
ge. For eksempel er Highway 
710 i Los Angeles gjenskapt 
i detalj, og i en sløyfe rundt 
områdets mange baner kret
ser en høyhastighetsbane. 

Sikkerhetskontrollen er 
superstreng. Hele tiden blir 
vi fotfulgt av en vakt, biler 
blir gjennomsøkt og alle bil
der vi tar blir gjennomsøkt 
på vei ut igjen. 

Ikke så rart, kanskje. Her 
kjører flere knapt kamufler
te eksemplarer av både Por
sche Panamera, en firedørs 
sportskupé som først vil 
«eksistere» som 2010modell, 
pluss Porsche Cayman cab
riolet, som heller ikke skal 
eksistere. 

Mens BTs utsendte knapt 
kan få nok av å se på de uof
fisielle Porschene, stirrer tys

kerne på en svart, aldrende 
Pontiac TransAm med heller 
hjemmesnekret utseende. 
Kanskje ikke rart, bilen låter 
jo som et Spitfire jagerfly fra 
annen verdenskrig ... 

Fuktig trussel 
Pål Arvid «Polly» Blytt, til 
vanlig motorbygger med 
eget verksted i Godvik, har 
hatt fire timer søvn, og er så 
giret at han knapt klarer å 
spise frokost. Tirsdag kveld 
og natt til onsdag gikk med 
til testing på den døgnåpne 
banen. 

– Næh, vi bare sjekket at 
ting fungerte. Var bare oppe 
i 350 km/t.

– Og for deg er det en tur 
i parken?

– Hehe. Ja. 
Med Bee Gees på radioen 

holder Pollyteamet på med 
de siste justeringene før den 
store fartsprøven. 

Snart får teamet en lite 
hyggelig beskjed: ved has
tigheter over 320 km/t må 
Polly kjøre med langlysene 
på. Det betyr at bilens vippe
lykter må opp, noe som er 
alt annet enn bra for aerody
namikken. 

I tillegg kommer en utford
ring av meteorologisk art: 

om natten begynte det å 
regne. 

– For kort bane
– Målet er å få prøvd ut kjø
ling av girkasse og bakaksel, 
som vi slet med på Silver 
State Classicløpet i Nevada 
i fjor.

– Og kanskje en aldri så 
liten fartsrekord?

– Hehe, det er jo en liten 
gulrot der, ja. 400 km/t er 
en magisk grense. Ellers så 
er jo banerekorden her 407 
km/t, mens verdens raskeste 
gatebil har kjørt i 412 km/t. 
Men jeg er redd banen er litt 
kort. 

– Hvorfor har du ikke leid 
deg inn på en lengre bane 
da? Volkswagen sin er f.eks. 
dobbelt så lang? 

– Fordi det koster 25.000 
euro. 

– 25.000 euro dagen!?!
– Nei. I timen. 

Brøl av en annen verden
Fuktig gråvær henger tungt 
over ATPbanen. Klokken 
viser 12.10, det er 15 grader 
og 49 % sjanse for regn, og 
ingen tid å miste. Tyskerne 
fester offisielt GPSmåle
utstyr i og utenpå bilen. 
Pollyteamet blander nor

IKKE RÆVVA: Nøye sjekk før den aldrende Pontiacen skal ut på 
banen. Det meste på bilen er dimensjonert som om det skulle 
være et Hercules-fly. 8,9-liters V8-motor med en enorm kompres-
sor betyr 1407 hestekrefter. 

Her er  Europas raskeste

ANDRE BOLLER: Ikke hver dag man ser speedometer gradert til 
400 km/t. Uten at det er nok.

En livsfarlig sladd i 330 km/t til tross, Pål Arvid Blytt (37)  fra Bergen ble onsdag offisielt Europas raskeste gatebilsjåfør. I hjemmelaget bil.

AND ZE WINNER IZ: ATP-tekniker Christoph Thürey gir Polly (til v.) 
de endelige resultatene: 407 km/t. I bakgrunnen kompis Roger 
Jensen. 
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Her er  Europas raskeste

gatebilsjåfør
En livsfarlig sladd i 330 km/t til tross, Pål Arvid Blytt (37)  fra Bergen ble onsdag offisielt Europas raskeste gatebilsjåfør. I hjemmelaget bil.

mal 98-oktan med racing- 
bensin, mens sjefen sjøl får 
på seg flammesikker racing-
drakt, balaklava og hjelm. 
Det lyser grønt, porten går 
opp, og den underlig utseen-
de TransAmen buldrer ut på 
den raskeste av alle banene 
her: den 12 kilometer lange 
sløyfen som kretser om test-
området. Etter et par høy-
lytte oppvarmingsrunder 
er Blytt klar. Det er litt mot-
vind på ene langstrekket, og 
småvått på det andre, men 
det er nå eller aldri. Med et 
motorbrøl tyskerne neppe 
har hørt siden siste Spitfire-
jageren dundret over områ-
det for noen og seksti år 

siden, er bilen brått borte.
En klessing. Et skikkelig 

saftig, uventet flathåndsslag 
som du ikke ante ville kom-
me. Omtrent slik oppleves 
det når Polly eksploderer 
forbi oss på langstrekket.

Får kjeft 
Han er langt fra alene på 
banen. Det er mange Merce-
deser som hagler forbi oss, 
og vi får høre at AMG, Mer-
cedes sitt sportsalibi, driver 
høyhastighetstrening i opp-
til 300 km/t. Likevel er det 
lett å merke når Polly sin 
åttitalls-Pontiac er på vei. 
For det første synes de and-
re bilene nesten lydløse. For 

det andre kjører Pontiacen 
uten lys, noe sjåføren snart 
skal få en rikelig dose tysk 
kjeft for. Og for det tredje 
ser Mercedes sine vanligvis 
lynraske AMG-modeller nå 
ut til å være på vei til kirke-
kaffen. 

Ingen tid til frykt
Så er det over. Tilbake i depo-
tet står fyren, som akkurat 
har kjørt bil i helt absurde 
hastigheter, helt rolig og 
snakker med kollegene. 

– Hvordan gikk det? 
– Deilig! Etterpå, i hvert 

fall. Jeg fikk jo en liten sladd 
utpå her, i 330 km/t. Da skal 
du vite hva du gjør. 

– Men er du ikke livredd i 
slike hastigheter?

– Nei. Det har du ikke tid 
til, sier Polly, og dukker inn 
igjen i bilen. 

– På den ene loggen var 
jeg over 400. Håper de har 
logget det samme, sier 
Polly og grisler med data-
maskinene som tar opp 
mye av plassen i kupeen.  
Til slutt kommer ATP-tekni-
ker Christoph Thürey bæren-
de med en bærbar PC: 

– Here we have ze official 
numbers, sier Thürey og gli-
ser: 

– 407,134 km/t!
Nå er jo alle disse farts-

rekordene man hører om 

noe diffuse. Bugatti Vey-
rons rekord på 407 km/t, 
for eksempel. Det er en 
uoffisiell rekord, målt med 
eget utstyr, som dermed kan 
manipuleres. I sommer duk-
ket tuningfirmaet 9FF opp i 
Papenburg med en ekstremt 
ombygget Porsche 911. Godt 
hjulpet av bilens 987 hk kun-
ne 9FF melde om hele 409 
km/t. Men også dette ble 
målt med eget utstyr, og er 
derfor ikke offisielt. Det er 
derimot rekorden til ameri-
kanske Shelby Super Cars 
(ingen tilknytning til Car-
roll Shelby) og deres Ultima-
te Aero, som med 412 km/t 
har den offisielle tittelen 
verdens raskeste gatebil. 
Bare fem kilometer i timen 
fortere enn Polly ... 

– Nå har jeg offisiell euro-
parekord. Til og med kok-
ken her kom og gratulerte 
meg, sier 37-åringen, som 
ser ut som om han pønsker 
på noe. 

– Min bil er raskere enn 
den i USA. Min teoretiske 
toppfart er 435 km/t, gliser 
bergenseren som nå kan 
titulere seg som Europas 
raskeste gatebilsjåfør. 

Og det i en bil som stort sett 
er hjemmelaget ute i Godvik.  

SOM PÅ TIVOLI: Polly pøser på gjennom svingene på ATP-banen, som har opptil 49 graders helling. Det øverste sporet er såkalt nullstyrt i 250 
km/t. Det betyr at bilen ikke har gravitasjon sideveis i svingen. Men følelsen er like fullt helt utrolig ... 


