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Förstatävtingen
StocldrolmsAutomobilklubb ( senarekallad I(AI! I(ungliga Automobilklubben) bildades 1903. Redan året ddrpå,
en vackersommardagden12 juni 1904, kördes den forsta
biltävlingen i Sverige.Det var då som Automobilklubben
arrangerade en tillörlitlighetstävling på landsväg på
sträckanStocldrolm-Litslena-Uppsala-Stoclöolm.
Redani arla gryningen, klockan 05.00, samladestio ekipage i Idrottsparken i Stockholm. Efter besiktning av bilarna
och örarmöte gav man sig iväg. Arrangörernasstörstaoro
gällde hur allmänhetenskulle ta det hela. Bilar var ämru
något mycket ovanligt, i landet fänns endast omkring 25
personbilar,och farterna var höga, uppemot 30 km/tim.
Dessutomörde de stort oväserr.
Bland deltagarna återånns en kvinna, Alexandra Gjestvagn, varspappagrundade Sverigeslorsta bilfloretag.Varje
bil innehöll fyra personer och man startade med fem
minuters mellanrum.
Med Generalstabensgrå fäld<artai knäna gav man sig ut
på vägar som i mångaåll var i bedrövligt skick. Redanvid
Barkabyvar det slutåkt for en bil som drabbadesav tekniska problem. En annanfSrsvannpå väg in mot Uppsala.
I Uppsala fick man ett varmt mottagande med flaggor,
musild<åroch mycket fblk. Efter en god lunch (viktigt)
och litet vila påbörjadede åtta kvarvarandeekipagenåterftirden till Stockholm.
En av deltagarnaslog sönder underredet i den guppiga
vägbanan på Flottsundsbron så svårt att besättningen
tvingadesta hyrbil och tåg tillbaka till Stocldrolm. Det var
dock en mindre incident mot den som hände godsägaren
Sandberg som kommit forst till Uppsala. Med sin stora
Oldsmobil körde han vid Upplands Väsby ned i ett djupt
dike. Av bilen blev det bara skrot, Sandberg ådrog sig
hjärnskakning,armbrott och lite sårskadori hur''udet,samt
florlorademedvetandet.
Ndr sedangeneralkonsulGjeswagnstannadeoch lörde de
skadadetill sjukhusfick hans bil fel på bromsarnaoch han
wingadessenarebryta.
På eftermiddagenrullade fem kvarvarandeekipagei mål i
Idrottsparken. I bilarna satt av vägdamm m m svårt nedsmutsadetävlande. Efter avslutandebromsprov och körning i backe avslutadestdvlingen med öljande resultat:
Totalsegrare,och etta i ldass3, Anton Svenssonmed en
Scaniabehövde 6 timmar och 8 minuter lor den 17 mlI
långa sträckan.I klasst hette segrarenSam Hellberg i en
Oldsmobil som var en hahtimme efter Svensson.Efter sig
i klassenhadehan A Winberg, Oldsmobil,6.43, och Jogbrand, Oldsmobl,7.14.5. I(ass 2 hade I G Norrman,
Scania,som segrare.

Efter en gemldig middag på Hasselbackenpå Djurgå'rden
kunde man konstateraatt svenskbilsport var lodd på tävIingssidan.

Vinter
Äret därefter var det dags igen då Automobilldubben
arrangeradevärldenslorsta vintertdvling. Tidigt en februarimorgon 1905 samladesman återigen i Idrottsparken i
Stockholm ör att ännu en gång ge sig i väg till Uppsala.
Det som ansågsvaraett stort vågspelörlöpte utan olyckshdndelser trots den totala frånvaron av slirskydd vilket
givewis gjorde framfarten )'tterst vansldig på de mycket
spåriga,gropiga och av snö och is halavdgarna.
I stdlletfor dammet året innan var nu lylan ett annat stort
problem. Som skydd mot denna hjälpte inte ens stora
plädar och skinn. Bilarna var ju helt öppvargskinnspdlsar,
na. Enda värmen fick man då man wingadesldiva av och
slduta på bilarna uppför de backarsom de inte ldaradeav
for egen maskin, eller om man måstelyfta upp bilen efter
en dikeskörning
Segrareblev en halr."tihjäifrusenEmil Salmsoni en Star.

