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Peter Ternström om sin Mercedes CLK 
63 Black Series.

 
Under våren 2005 togss ett djärvt beslut 
i ett konferensrum i tyska Affalterbach. 
AMG, Mercedes hustrimmare, hade fått 
nog av BMW M3:s framfart på Nür-
burgring. Något måste göras.

Man utgick från den redan brutala CLK 
63 AMG. Trimmade motorn till 507 hk 
och 630 Nm, tog bort baksätet och öste 
in kolfi ber i kupen. Skalstolar sattes in. 
Transaxel och diff förstärktes med exo-
tiska material för att tåla motorns ursinne. 
Väghållning styrdes upp och hela bilen 
breddades underbart vulgärt över hjulhu-
sen. Resultatet kallades ”Black Series” och 
skulle en gång för alla visa konkurrenterna 
var skåpet skulle stå.

Tyvärr uteblev framgångarna på Nür-
burgring. Trots idoga försök var bilen helt 
enkelt för tung – faktiskt 50 kilo tyngre 
än orginalet. Bilen blev offi ciell safety car 
för Formel 1 någon säsong, men ersattes 
sedemera av SLS AMG. Det stod mängder 
av osålda Black Series hos Mercahandlare 
över hela Europa, kanske en följd av att 
Black Series var dubbelt så dyr som vanliga 

CLK 63 AMG. Endast 150 exemplar hann 
byggas innan produktionen lades ned.

Det skulle kunna ha slutat där – som en 
bortglömd parentes i bilhistorien. Sedan 
testade Jeremy Clarkson den i Top Gear. 
Och då blev det plötsligt helt andra bullar.

Enligt Jeremy var CLK 63 Black Series 
kanske inte så snabb. Den var dock det ab-
solut roligaste han hade kört under hela sin 
karriär som motorjournalist. Utan tvekan. 
Hans enorma entusiasm för bilen basune-
rades ut via BBC och blev ett av de mest 
sedda (Top Gear-) klippen på Youtube. Då 
fattade folk galoppen. Det är inte en tid på 
ringen som räknas, utan hur lycklig bilen 
gör dig. Och glädje är ”blackens” parad-
gren.

Motorljudet är som hämtat från Nascar. 
Det smäller vasst då du slår av på gasen. 
Rysningar. Accelerationen är brutal – om 
du får ned effekten i backen. På fullgas för-
medlar ESP-lampan ett SOS i morsekod 
från bakdäcken – ända upp till 160 km/h. 
Det följer dessutom med en hälsning från 
AMG i instruktionsboken om att du aldrig 
någonsin ska stänga av ESP. En härlig indi-
kation på att saker och ting inte riktigt står 
rätt till med CLK 63 Black Series.

VAGNPARKEN MERCEDES CLK 63 BLACK SERIES

Kör: Mercedes CLK 63 AMG 
Black Series.
 
Mätarställning: 1 900 mil.
 
Gillar: Motorljud, acceleration, 
styrning, utseende.
 
Ogillar: Bensinförbrukningen.
 
Har ägt: Ferrari 348, Ferrari 355, 
BMW Z3 (fyra stycken), Renault 
Clio V6, Mitsubishi Evo 6, Evo 9, 
Evo X, Porsche 996 Cab, 996 GT3, 
997 GT3 och några till.

PEtEr tErNStrÖM 

”Bästa bilen 
jag haft –
den blir aldrig 
till salu.”

 JASÅ, VILL DU KLAPPA

MIN PITBULL?
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Min röda CLK Black hittade jag på Au-
toLife. Efter otaliga mail och telefonsamtal 
tvingade jag ägaren att sälja den till mig. 
Den hade bara gått 492 (!) mil och hade 
stått i hans garage i snart 1,5 år. Nästan 
oanvänd och i nyskick.

”Min fru tycker den är stötig och direkt 
farlig att köra – som en ouppfostrad pitbull 
på vägen”, sade Jani som övertalats att sälja 
sin bil. Jag kände direkt att jag hade hittat 
rätt. Mercan tittade ledsamt på mig i Janis 
garage. Hungrig efter uppmärksamhet och 
kärlek, som en övergiven hundvalp.

Och kärlek fick den. I massor. Efter blott 
tre månader hade jag avverkat ofattbara 1 
300 mil, kors och tvärs i Europa. Min leds-
na hundvalp växte upp och blev en trogen 
vän som fick följa med överallt. Jag använ-
de den varje dag, oavsett vart jobbet med 
Gran Turismo Events förde mig. Först hem 
till Polen, sedan vidare till Budapest via 
Tjeckien. Efter en vecka i Budapest styrde 
vi kosan till La Spezia och mammas lilla 
hotell i Monterosso. Sedan till Schweiz, 
München, Berlin och tillbaka till Poznan. 
Utan den minsta protest från Fido.

Allt är dock inte bara ohämmad glädje. 
Blacken gillar verkligen bensin. Och då me-
nar jag allvar. Rekordet, om man får kalla 
det rekord, är en full tank bensin på under 
45 minuter. Detta en tidig morgon på auto-
bahn. Vidare så hatar den bakdäck. Är du 
oförsiktig kan du slita ut dem på under sex 
kilometer. Kan du leva med detta har du 
dock den roligaste bil som någonsin produ-
cerats. Prova så förstår du. n

Våra bilar: Henrik Apell: Kia Sorento 2,4EX -06, Renault Megane 1,6i 16V -02. Thomas Berg-
gren: BMW 320i Touring -05, Ford Focus FF -06. Björn Bergman: Ford Focus FF kombi -06, VW 
Golf Variant -00, Ford Ka -98. Pär Brandt: Audi A3 TDI -11, Skoda Octavia RS -02. Per Hammarsjö: 
Mazda MX-5 CUP -98, AMC Pacer X -75, Skoda Octavia RS -02. Fredrik Huldt: Porsche 911 Car-
rera S -05. Torbjörn Johansson: Volvo S80 2,5T -07. Mikael Johnsson: BMW 318is -94, Peugeot 
106 Rallye -97. Fredrik Langendorf: Alfa 75 3,0 -88, Alfa 164 Super TS -95, Jaguar XJR -95, Buick 
Skylark Custom -69. Gustaf Sjöholm: Porsche Boxster -03, Saab 900i -87, Volvo 240 GL -88. Ric-
hard Sjösten: Citroën C5 V6 Exclusive -03, Mini Clubman D -10, VW Golf GTI 16V -88, VW Taro -90.  
Jan Harry Svendsen: Mercedes B 150 -09, Mercedes-Benz 230 TE -90. Nils Svärd: Audi A2 1,6 FSI 
S-line -03. Alrik Söderlind: Hyundai Santa Fe 2,2 CRDi -06. Michael Åhman: Hyundai Santa Fe 2,2 
CRDi -06. 

I KORTHET …

Pär Brandts Audi A3 TDI, som mest körs av hus-
trun, har fått sin första skada – ett stenskott mitt i 
vindrutan! ”Den kanske man kan få lagad innan det 
blir en spricka”, tänkte Pär (som sett tv-reklamen). 
Men det visar sig att skador som sitter i siktlinjen 
rakt framför föraren inte repareras, hela rutan måste 
bytas. ”Då väntar vi med det tills allt grus blivit 
uppsopat”, sade Pär och blev otäckt sannspådd. 
Redan efter två veckor satt nästa, stora stenskott 
i vindrutan. Att betala självrisken två gånger hade 
inte varit kul!
 
Fredrik Langendorf har fått blodad tand på att 
limma rutor. Det började med isen genom bakrutan 
på 164:an – bytet gick som en dans, första hög-
tryckstvätten vållade inga täthetsproblem. Nu är det 
Buickens tur. Både fram- och bakruta låg helt lösa 
(!) innanför listen, det gamla limmet hade släppt 

hela varvet runt. Kromlisterna sitter med rejäla 
clips och allt går att återanvända. Nu ligger båda 
rutorna bredvid och ska limmas om, men vindrutan 
får se sig bli utbytt. På att göra-listan hamnade helt 
plötsligt nya vindrutor till Alforna högt upp.

Gustaf Sjöholm har lyckats med det omöjliga – 
kommit över ett garage i Stockholms innerstad 
lagom till ”sommarbilen” ska ut. Att det ligger en 
hissfärd bort från lägenheten gör situationen mer 
eller mindre otrolig.
Nu återstår att klura ut vad som ska fylla upp de 
eftertraktade kvadratmetrarna. Klagar grannarna 
i huset om det blir Gustafs vita gubb-Saab? Den 
ståtliga 900:an krockar med stadsdelens rådande 
lattemamma-ideal. Porsche Boxstern ska säljas 
efter tre år och alldeles för få mil. Funderingarna 
fortsätter …

Matematik i den högre skolan. Så här i deklarationstider blir vi 
tydligt påminda om Benjamin Franklins smått uppgivna slutsats: 
det enda som är säkert här i livet är döden och skatterna. 

Fast även här finns ett stort mått av osäkerhet som ger upphov 
till djupa grubblerier som ”när kommer vi att dö?” och ”hur hög är 
min fordonsskatt?” Genom ett läsarmail (tack Marcus!) dubbelkol-
lade jag min egen skattesats och fann att jag betalar nästan 500 
kronor för mycket. 1 304 riksdaler betalades in förra månaden, 
men egentligen ska det bara vara 840. 

Anledningen är att min privatimporterade vagn registrerats 
i fel miljöklass. Bilen uppfyller kravet för miljöklass 2005. Dock 
krävs ett officiellt utsläppsintyg vid registreringsbesiktning för att 
en importerad bil ska klassas rätt. Annars blir bilen per default skattad efter vikt – något som verkar gälla 
majoriteten av de privatimporterade bilar jag kollade upp på Blocket. 

Som vanligt är det otroligt lätt att ändra skattesatsen när man betalat för lite, men när man vill korrigera 
skatten till en lägre skattesats möter man stort motstånd. Först måste man genomföra en ny registrering-
besiktning à 600 kronor och sedan kostar själva intygen några hundralappar. 

Det är dyrt att spara en femhundring …

Historien började redan i förra numret och ni som var med då 
minns att jag, när is och snö låg kvar, körde ner i en stor vattenpöl. 
Det small till och när jag kom hem var det en lång, brunsvart 
sträng i snön efter bilen. Olja!  

Precis som jag gissade hade en sten slagit ett hål i oljetråget. 
Den vänliga handläggaren på Folksam berättade att det hela 
klassas som ”kollision” och följdaktligen täcks av vagnskade-
garantin. Hade det varit en ”maskinskada” vore jag rökt, eftersom 
gränsen vid 10 000 mil passerades för några månader sedan. 

”Beställ en bärgare och åk till närmaste Skodaverkstad”, sa 
handläggaren men där lade jag in mitt veto: ”Aldrig i livet, där 
sätter jag aldrig mer min fot. All service och reparation på mina 
VAG-bilar görs hos KW Bilservice i Kungens Kurva!” Handläggaren förstod att kravet inte var förhandlingbart och 
senare på eftermiddagen ringde Thomas Markne på KW Bilservice och berättade om skadan. Dessutom hade 
de hittat en brusten spiralfjäder i ena McPherson-benet och en sprucken slang till vevhusventilationen. På ett 
par dagar var allt fixat och dessutom tvättade de bilen. Sådant är kärlek. Om alla verkstäder vore lika bra …

NiLS 
Svärd

”Betalar du för
hög skatt?”

Pär BraNdt

”Dessutom tvättade de bilen 
– sådant är kärlek!”
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