
billøp i USA

I tempo gigante
Når bergenseren Pål-Arvid Blytt tordner gjennom Nevadas 
solvidde ørken i 358 km/t, er det en helt spesiell årsak:
En gammel, utslitt VHS-kassett. 



MORGENTRØTTE klapperslanger langs Highway 318
kan umulig skjønne hva som foregår. 

Det er tidlig søndag morgen, og lenge før Nevada-
solen har begynt dagens grilling av den allerede
brunsvidde ørkenen, brytes stillheten av titusener av
hestekrefter som plutselig skriker forbi så kaktusene
flagrer i fartsvinden. 

Det klapperslangene kanskje burde visst, er at den-
ne søndagen arrangeres Silver State Classic Chal-
lenge, ifølge Guinness’ Book of Records verdens ras-
keste billøp på vanlig landevei. Et slags Roskilde for
godt voksne bilfriker, med fargerike plastarmbånd og
aller helst T-skjorter fra tidligere års forlystelser. Bare
at Björk og Beastie Boys her er byttet ut med over
130 kostbare Corvetter, Ferrarier og Lamborghinier. 

Og en aldrende Pontiac TransAm, med norske skil-
ter og et brølende hastverk. 

MEN FØRST, la oss rygge tilbake. Til mandag 13.
august, på et verksted i Godvik utenfor Bergen. 

– Det er tre ting som gjelder: Det ene er å vinne
løpet. Det andre er å kunne ta hjem høyeste målte
hastighet. Tredje er det gjeveste av alt: høyeste
gjennomsnittsfart. Det er den tøffeste å ta, sier Pål-
Arvid Blytt (36). 

Motorbyggeren, som nokså utelukkende går under
navnet Polly, har akkurat fått sendt bilen til USA, etter
måneder med testing, justeringer – og en aldri så
liten seier: Testturen til en Mercedes-eiet bane i Tysk-
land, der han med sinnssyke 394,2 km/t smadret
Mercedes sin egen banerekord med over 40 km/t.
Med kaputt femtegir. 

– Da det var på vått føre i tillegg, så er det helt
greit. Men jeg hadde håpet på 410 km/t, sier han og
strekker seg i kontorstolen. 

– Jeg har et spesielt sug etter den snittfart-rekor-
den. Fartsrekorder har jo vært det store helt siden jeg
satt på trehjulssykkelen ... 

SIDEN POLLY kjøpte sin 1986-modell Pontiac TransAm
for syv år siden, har han bygget den om til et villdyr.
Knapt en del er original. Bilen er så blodtrimmet at
den knapt går på tomgang, og motoren høres mer ut
som et jagerfly fra 2. verdenskrig enn en gatebil med
norske skilter. 

Ikke bare er V8-motoren på vanvittige 8,9 liter –
nær seks ganger så stor som motoren i en normal

Golf eller Corolla – den er også utstyrt med kompres-
sor, og yter 1407 hestekrefter. 

I flere år har bilen hans vært Norges raskeste gate-
bil. Likevel skal det holde hardt. I SSCC-løpet i 2000
satte Chuck Shafer verdensrekord for høyeste hastig-
het på offentlig vei, med 334,3 km/t i snittfart. At det
kan bli opptil 40 varmegrader i Nevada, og at løpet
går i 2000 meters høyde, er heller ikke godt nytt for
motorens ytelse. 

Men å sette ny rekord blir ikke bare vanskelig. Det
er også farlig. 

TO DELTAKERE har allerede omkommet i SSCC. 
– Uansett hvordan du snur og vender på det, er

dette den farligste formen for bilracing som finnes.
Det skjer på åpen landevei, og det går så fort at skul-
le det skje noe ... vel, det er ikke rom for å gjøre feil. 

– Tenkt på hva som kan skje? 
– Det er klart vi tenker på det. Men folk hopper jo i

fallskjerm. Det kan skje mye rart der også. 
– Og hvis et dekk eksploderer i 300 km/t? 
– Da er det rett ut i horisonten, sier Gunnar Skjer-

ve, kartleser og dessuten ansatt i Polly Motorsport. 

FIRE-FEM TIMER nordøst for Las Vegas, lenge etter at
mobilene har sluttet å virke, ligger Ely, det østlige
endepunktet for «the loneliest road in America» –
Highway 50. En søvnig, sjarmerende gruveby med
5000 innbyggere, der det ikke finnes drosjer, der
bensinstasjonen fremdeles selger kassetter, og der
Ely Times’ førstesideoppslag om bilracet er skrevet av
bilracets egne folk. 

Småbyen kan ikke skilte med all verdens attraksjo-
ner. Bortsett fra to ganger i året. Når motellenes

ildrøde neonlys roper «no vacancy». Når gatene fylles
av brølet fra illsinte sportsbiler fulle av skjemmende
reklame for produkter de slett ikke bruker. Når 145
kilometer av Highway 318 ryddes og sperres for van-
lig trafikk. 

I DAGENE FØR LØPET begynner Ely å bugne av Lam-
borghinier, Ferrarier, Porscher og til og med en Ulti-
ma. Eksklusive biler, som vanligvis forårsaker betyde-
lige mengder sikkel. 

Men her er det Polly og hans elleville hjemme-
brygg som er «talk of the town». Ikke bare snakker
halve Ely om «the crazy norwegians», han blir inter-
vjuet av amerikansk TV, alle er interessert i å vite mer
om dette kuriøse innslaget fra det høye nord. Han
genererer også en hel liten turistindustri. Bladet
Amcar, som sponser bergenseren, opplevde slik inter-
esse for billøpet at de laget sin egen lille chartertur til
den fartsglade småbyen i Nevada. Dermed er det
over femti nordmenn på plass, inkludert familiemed-
lemmer, ansatte og Amcar-lesere. 

SKJØNT, HELT smertefritt går det ikke å få bilen til Ely.
Etter at Polly har levert bilen på kai i Drammen, skal
den først lastes om i Tyskland, deretter sendes til Los
Angeles. I Tyskland klarer shippingfolkene å glemme
bilen igjen på kaien. 

Som trøst settes bilen på et annet skip til L.A. Pro-
blemet er at dette vil ankomme tre uker for sent. Der-
for blir bilen tatt ut igjen fra L.A.-båten, og satt på et
tredje skip, til New York, der bilen nå skal settes på et
tog til L.A. 

Men når dette skipet stopper i Southampton, blir
det oppdaget at det står «Los Angeles» på bilen. Det
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POLLY OG HANS MENN: 
Raymond Nielsen, Gunnar Skjerve, Pål-

Arvid Blytt, Arne-Christian Kaland og
Jostein Skjerve – i fin boybandpositur.
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kan jo ikke stemme, og bilen blir satt på land i Eng-
land – til Pollys stadig økende fortvilelse. Nå blir det
vurdert å sende bilen med fly til USA, men en pris-
lapp på 150.000 kroner setter håndbrekket på for
den ideen. 

Så bilen ble igjen lastet på en fjerde båt, til New
York. Der Polly får tak i bilen, to – 2 – minutter før
tollkontoret stenger før en langhelg. 

Men problemene er langt fra over. For å trekke en
tre tonns tilhenger tvers over det amerikanske konti-
nentet, har gjengen bestilt en stor, sterk Dodge hos
leiebilfirmaet. I stedet står en Kia og venter på nord-
mennene. Ikke bare er den uegnet til å trekke tung
last. At team Polly kjører Kia er heller ikke stilig for
bladet Amcar, som både sponser og skal lage repor-
tasje om Polly. 

Dermed må gjengen til Philadelphia for å hente
bil, deretter må det monteres hengerfeste på leiebi-
len, før de kan returnere til New York for å hente til-
hengeren, og først nå begynne den flere dager lange
kjøreturen til L.A. 

– DETTE ER nok den mest perverse bilen her, sier Gun-
nar Skjerve når han skuer ut over konkurrentene. 

Mange av sjåførene er eldre sigarrøykende herrer i
Corvetter, en av dem har til og med oksygenslanger
opp i nesen. Men noen av deltakerne mener alvor,
og dramatikken uteblir ikke. Første dag krasjer en
Dodge Viper på akselerasjonstesten. Også neste dag
ender en Viper i grøften, i tillegg til at motoren i en
blodtrimmet Mitsubishi Evo eksploderer i over 300
km/t, som ikke akkurat er noen drømmehastighet
når oljen spruter vilt over panseret og dekker frontru-
ten. Det ender som det må ende: i en rykende haug
av smadret blikk. 

Polly har for øvrig vært i Ely før, for å kvalifisere
seg. For syv år siden dro han til Los Angeles og leide
en rådyr Dodge Viper i tre dager. Akkurat nok til å rib-
be bilen for tepper og unødvendig interiør, bore hull
til å feste brannslukningsutstyr og fempunkts sikker-
hetsbelter, og kjøre løpet i 265 km/t-klassen. Straks
etter løpet skrudde Polly ut igjen sikkerhetsutstyret,
sminket sårene og leverte bilen tilbake med et sik-
kert, påklistret smil. 

POLLYS DRØM om Silver State Classic Challenge har
ikke vært billig. 

Der andre kan bla opp et par tusen om de trenger

ny bensintank, må Polly bruke titusener på en såkalt
brenselcelletank, som egentlig er konstruert for fly.
Felgfabrikanten BBS i USA måtte stoppe hele produk-
sjonen sin for å lage felger etter Pollys spesifikasjo-
ner, og dekkene er fylt med nitrogen i stedet for luft.  

– Dekk er et kjempeproblem. De fleste produsenter
har dekk som går til 300 km/t. Men snakker du om
hastigheter opp mot 400 km/t, er det plutselig ingen
som vil levere deg dekk, sier Polly. 

Biler som kan kjøre 400 km/t finnes nesten ikke. Et
unntak er Bugatti Veyron, som på norske skilter vil
tappe deg for 15-20 millioner kroner. Så Polly ringte
Bugatti-fabrikken. 

– Alt gikk fint, helt til de spurte etter serienummer
på Veyron-en min. Da ville de ikke snakke med meg
lenger. 

SIDEN PÅL-ARVID BLYTT i sin ungdom satte klørne i en
gammel Granada med heller vill V8-motor, har han
hatt need for speed. 

Ifølge søsteren Kristin, som også er på plass i Ely,
gikk ikke fartssuget alltid etter regelverket. 

– Vi har vel alle gjort våre sprell. I manko på baner

BILGLAD: – Det er fascinerende å se hva Polly en får til, sier Sigrid Flaterås (26), formann i Os Amcar Club. Hun er en av 51 nordmenn som har tatt turen til Ely. Kvelden før løpet tilbringer
hun på et lånt verksted på Aultman street, der Polly & co. bytter bakaksel på TransAm-en.
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ON MAIN STREET: Det er ikke sinker som står parkert utenfor Hotel Nevada i Ely: Shelby Mustang GT500, Ultima GTR og en blodtrimmet Chevrolet Corvette. At disse bilene kjørte i langt
mer saktegående klasser, var ifølge en deltaker «som å gå på horehus for å håndhilse».
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TITUSENER AV HESTEKREFTER: Over 130 sportsbiler deltar på tjueårsjubileet til Silver State Classic Challenge. Men kun en av dem oppnådde 358 km/t ...

å utfolde seg på var det fryktelig mye tullekjøring.
Mye kunne gått ordentlig galt den gangen, sier han. 

Kanskje det var derfor moren var så begeistret da
Polly i 1991 dro til Molde for å studere matematikk –
der skulle vel guttungen vokse fra disse bilgreiene? 

Ikke helt. 
I Molde traff han en kar med voldsom motorliden-

skap. Hjemme hos ham fikk Polly en kveld se et dårlig
VHS-opptak av et landeveisløp i Nevada. 

– Der og da sa jeg «der vil jeg kjøre». Mange flirte,
siden jeg kjørte en gammel Volvo 240. Men jeg fikk
ikke løpet ut av hodet. Fremdeles går det kaldt ned-
over ryggen når jeg ser den filmen. 

UTE I NEVADAS ØRKEN har startskuddet gått. Først går
de tregere klassene. Etter at de fleste har kommet i
mål og bannet høyt over at sponsorenes %&# klistre-
merker henger igjen i lakken, og den svindyre, ver-
densrekordsettende hyperbilen Ultima GTR har kol-
lapset et sted ute i løypen, dukker det snart opp en
svart, lav TransAm i horisonten. 

SSCC er et løp for deltakerne, ikke publikum – selve
løpet er det ikke mulig å se mye av, det skjer i slike
hastigheter at det knapt er mulig å se hva som akku-
rat blitset forbi. 

– Helt vanvittig, stønner kartleser Gunnar Skjerve

LANG REKKE: Paraden på Aultman street før løpet er et must. Fra en sivil politibil kastes det ut
smågodt til ungene. Kanskje ikke spesielt trafikksikkert, da ungene et nanosekund senere har
full fart ut i veibanen.
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AVSINDIGE KREFTER: Det er ikke akkurat plass til mye mer i motorrommet til Polly-bilen. Men en 8,9-liters V8-motor med kompressor, som yter 1407 hk, er kanskje nok? Fra venstre (om
en ser bort fra turisten i bakgrunnen) Gunnar Skjerve, Pål-Arvid Blytt og Arne Christian Kaland.
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DRØMMEN OVERSTÅTT: 
– Det kiler litt når du får løft over en

bakketopp i 320 km/t. 
Jeg ville ikke likt å sitte på, sier Pål-
Arvid Blytt like etter at målstreken i

Nevadas ørken er passert. 
Til venstre er hans noe solsvidde

kartleser Gunnar Skjerve.

sekunder etter at TransAm-en har landet i målområ-
det, mange liter racingbensin lettere – og noen hekto
insektlik tyngre. 

Skjerve er like svett som han er oppspilt. Blant
annet fordi det er 31 grader i ørkenen, solen steiker,
det er ikke aircondition i bilen (slikt stjæler jo heste-
krefter) og de begge har både hjelm og flammesikker
kjøredress. 

– Jeg har aldri vært med på å kjøre så fort. Helt
ekstremt spennende – du sitter bare og nistirrer rett
frem, du vet at dekkene er glovarme og du aner ikke
hva som kommer til å skje, alt er på grensen hele
veien – og så oppfører bilen seg bare så sinnssykt
bra! 

– Redd? 
– Ja. Et par ganger, sier Skjerve. 
– Og sjefen sjøl? 
– Nei, men jeg ville ikke likt å sitte på. Det kiler jo

litt i kroppen når du får løft over en bakketopp i 320
km/t, sier Polly idet han tar av seg hjelmen. 

– Vi fikk problemer. En støtdemper røyk, og bakak-
seltemperaturen ble så høy at den var langt utenfor
instrumentenes måleområde. Så vi måtte roe ned til
320 km/t. Ifølge vår egen GPS-måling var vi oppe i
370 km/t. Men vi vet jo ikke hvor de offisielle radar-
målingene ble gjort, sier 36-åringen. 

Han har slått fra seg rekordambisjonene. 
– Den første tredjedelen av løpet, kjørte vi fortere

enn noen annen har gjort. Men vi måtte roe ned, og
det er jeg glad for. Bakdekkene ser ut som om de er
skutt på med hagle. 

NÅR RESULTATENE offentliggjøres på en middag i Las
Vegas samme kveld, må Polly se seg slått av Richard
Hille, en godt voksen sheriff fra California som neppe
har latt mange banditter kjøre fra seg. 

Der nordmennene fikk en snittfart på «kun» 292
km/t, hadde Hille sin Chevrolet Camaro et snitt på
319 km/t. 

– Det er oppsiktsvekkende at debutanter fullfører,
sier Hille. Som vet hva han snakker om: han har del-
tatt 13 ganger, men kun fullført fire. 

– Dessuten var besteforeldrene mine nordmenn.
Så Norge vant jo uansett unlimited-klassen, trøster
sheriff Hille. 

Og tross alt er Polly en av to i løpet som klarte å
akselerere til over svimlende 320 km/t på en mile,
1609 meter. 

Pluss at bergenseren får førsteplass for SSCCs høy-
este oppnådde hastighet: 358 km/t. 

Det er nok lenge til klapperslangene i Nevada
våger seg over Highway 318 igjen. 

tekst: PAAL KVAMME 
foto: HELGE SKODVIN
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