
Wäxjö MS, Dackefejden den 13 juni 2015 
 
Tävlingsfakta  

Nationell rallytävling på grusvägar, ingående i Sydsvenska Rally-Cupen, DM för Södra 

och Smålands Bilsportsförbund, SmålandsCupen, VOC Mekonomen Rally=Sverigeserien, 

Sommarserien samt Nordic West Euro Cup.. 

Tävlingsledare: Kjell-Åke Jönsson 

Arrangörsnoter: Anders Martinsson 

Domarordförande: Mats Bergman 

Teknisk kontrollant Johan Westergren och Bo Skånhed 

Start och mål Lessebo ÅC i Lessebo. Fast serviceplats vid nyss nämnda plats i Lessebo. 

Totalt 119,36 km, varav 5 specialsträckor på totalt 52,65 km.  

 

Totalt kom 202 ekipage till start. 152 fick en placering i mål, 50 bröt, 25 %, 21 pga. 

avåkningar, 27 pga. tekniska problem, 1 av för mig okänd anledning samt en som jag 

har svårt att klassificera: Gert Karlssons Volvo 940 började ”leva sitt eget liv” och det 

kan ju tolkas lite hur som. Antingen ville den hem till garaget och tog närmsta vägen 

utan hänsyn till att det fanns en farbar väg eller också lekte den tonåring och började 

tjura. Får kanske veta en dag. Ett annat intressant sätt att avsluta ett rally var den som 

bröt bokstavligt talat: Martin Olsson från Kristianstads MK bröt nämligen av växelspaken 

på sin Volvo 240. Stark Olsson eller klen spak, välj själv. Notera att det var SS4 som blev 

tävlingens ”Killer Stage”. Här avslutade inte mindre än 26 ekipage Dackefejden, alltså 

mer än hälften av samtliga som bröt, 16 av de 26 på grund av de på något sätt var av 

vägen eller körde på något hårt.  

 

I Grupp E startade 21 ekipage varav 3 A-förare, 6 B-förare samt 12 C-förare. Av de tre 

A-förarna var ett ekipage en Suzuki Swift GTI som hör hemma i Grupp N <1400 körd av 

Joakim Hiljeström, Kullings MS. 

Snabbast i Grupp E/Grupp N blev A-ekipaget Thobias Svensson/Gustav Tillgren, SMK 

Hörby/Svedala MK i en VW Golf MK4, totalplacerad på 69:e plats med sluttiden 34,45,2, 

4,45,4 efter totalsegraren.   

 

Totalsegrare blev Åke Jacobsson/Patrik Barth, Emådalens MK/MK Ratten i en Ford Focus 

WRC med sluttiden 29,59,8. På andra plats finner vi Robin Adolfsson/Nicklas Ottosson 

Wäxjö MS i en Mitsubishi EVO IX, 0,38,0 efter samt på tredje plats Robert 

Scholander/Julia Svensson SMK Eksjö/Gullabo RC i en Citroen C2 R2 Max 1,21,0 efter. 

  

Genomsnittshastigheter: 

Åke Jacobsson 105,31 km/t 

Thobias Svensson 92,67 km/t  

 

Snabbast på SS i Grupp E oavsett förarklass 

 

SS1 Ryd 11,47 km 

Thobias Svensson 6,47,7 

Andreas Olsson 6,49,4 

Joakim Hiljeström 6,51,8 

SS2 Visjön 11,97 km 

Thobias Svensson 7,16,2 

Andreas Olsson 7,22,0   

Joakim Hiljeström 7,24,8 

SS3 Björnakulla 6,00 km 

Joakim Hiljeström 4,11,1 

Thobias Svensson 4,14,7 

Carl Ryke  4,17,9 

SS4 Vida 12,67 km  

Joakim Hiljeström 8,43,6 

Thobias Svensson 8,53,0 

Jesper Larsson 9,08,0 

 

 



SS5 Jämshöjd 10,54 km 

Thobias Svensson 7,33,4 

Joakim Hiljeström 7,39,3 

Hampus Larsson 7,45,8 

 

Förlust/vinst i sekunder per kilometer specialsträcka 

Thobias Svensson vs. Åke Jacobsson förlust i sekunder per kilometer: 5,421 

 

Totalresultat Grupp E  Tot tid   Diff Tot plac Diff s/km 

 

1. Thobias Svensson   A 34,45,2    0.00,0 69 0,000 

2. Joakim Hiljeström  A 34,50,6 +0,05,4 72 0,102 

3. Jesper Larsson  B 36,12,6 +1,27,4 109 1,660 

4. Keith Wennberg  C 36,19,4    +1,34,2 112 1,789 

5. Hampus Larsson  C 36,24,6 +1,39,4 113 1,888 

6. Conny Erlandsson  C 36,24,8 +1,39,6 114 1,892 

7. Magnus Sigvardsson  C 36,42,2 +1,57,0 119 2,222 

8. Ola Schön B 36,51,6 +2,06,4 122 2,401 

9. Mikael Olofsson B 37,05,9 +2,20,7 127    2,672 

10. Sigvard Smedberg B 38,37,8 +3,52,6 137 4,418 

11. Jonas Andersson C 38,48,9 +4,03,7 138 4,629 

12. Einar Fors B 39,15,5 +4,30,3 141 5,134 

13. Andréas Persson C 39,46,3 +5,01,1 143 5,719 

14. Andreas Andersson C 40,01,3 +5,16,1 144 6,004 

15. Mikael Fransén C 40,51,7 +6,06,5 145 6,961 

16. Alexander Persson C 44,47,6 +10,02,4 149 7,643 

17. Kjell Svensson C Bröt på SS5 pga. avåkning 

18. Carl Ryke A Bröt på SS4 pga. avåkning som knäckte sumpen 

19. Håkan Ottosson C Bröt på SS4 där han körde in i et träd 

20. Kristoffer Pilebrand C Bröt på SS4 pga. tekniska problem 

21. Andreas Olsson B Bröt på SS3, trasig oljesump – igen! 

 

 

Djupa spår, en massa damm och rallyvildar. 
 

Upprorsmakaren Nils Dackes ande har uppenbarligen vaknat till liv och med iver, lust och 

listiga överfall nedkämpat icke mindre än femtio rallykärror på slagfälten runt Lessebo i 

det mörkaste Småland. Han var knepig att tas med, den där Nils Dacke, Gustav Wasa 

hade vissa besvär att ta kål på honom men lyckades till slut 1543. Därför kan det vara 

nyttigt att passa sig även 2015 så att man inte faller för Dackes kluriga tilltag. Bäst 

framgång hade Dackes ande på specialsträcka fyra där inte mindre än 26 bilar fick släpas 

hem till garagen för omplåstring. En del av dem kommer kanske aldrig tillbaka till 

slagfälten igen… Eller var det kanske så att många av förarna inte tog notis om (därav 

”vildar” i rubriken) att fyran var en känd bilknäckarsträcka eller att det vimlade av 

knepiga noter och ”överfall” för de knappa tretton kilometrarna. Inte mindre än tolv sidor 

skulle läsas innan de nådde målskyltarna.  

 

Det brukar annars vara en rätt blandad kvalité på vägarna när Wäxjö MS bjuder till fejd. 

SS2 blev riktigt uppkörd och bitar av SS4 likaså. 4WD hade idag högre startnummer än 

Grupp E Elit; Nilsson & Co startade efter Thobias Svensson och Carl Ryke. Det är då 

intressant att se, att Grupp E inte tappade lika mycket som i andra tävlingar. Det blev 

nästa en sekund bättre tider per körd kilometer än vad det brukar vara i rallyn nu för 

tiden. Så startpositionen har stor betydelse. Alla kan inte få bra vägar men det måste 

varit extra jobbigt med höga startnummer i Dackefejden. Det blev en betydligt större 

spridning på tiderna i Grupp E än vad det brukar. Thobias Svensson med startnummer 

140 hade naturligtvis även han djupa spår att köra i, men det blev uppenbarligen ännu 

värre för exempelvis B-förarna. Jesper Larsson dyker upp först 40 bilar efter Svensson i 

resultatlistan. Det kan naturligtvis även tala för att Thobias Svensson är i sitt livs form 

och just nu kör från de flesta i Grupp E. Fast Stefan Ottosson vässar sitt nya vapen 

hemma i garaget, har jag hört, så snart är det en till med och krigar i toppen.  

 



 

Allra kvickast att ta sig runt på slagfältet blev Åke Jacobsson med co-drivern Patrik 

Barth. Det hade kanske inte gått lika bra om inte Stoffe Nilsson råkat ut för trubbel på 

SS2 där han riktigt kom på efterkälken. Stoffes totalplacering blev till och med sämre än 

siste man på banan i Grupp E, C-föraren Alexander Persson, vilket borde få Persson att 

sträcka på sig och trots allt konstatera att ett rally inte är över förrän man lyckats ta sig 

till målet med något så när hel bil. Efter Åke Jacobsson kom ännu en 4WD, Robin 

Adolfsson med sin Mitsubishi och på tredje plats i totalen kommer den första bilen i 2WD, 

Robert Scholander i sin Citroen. Favoriterna i 2WD, Olsson, Bellborg, Eriksson och Green 

avslutade alla Dackefejden med trasiga bilar, dock orsakat på lite olika vis. Därför blev 

det Scholanders tur att äntra pallen. Grattis till topp tre!!  

 

 
Åke Jacobsson/Patrik Barth i deras Ford Focus WRC, snabbaste bil i Dackefejden 2015 

 

Det är inte längre de häftiga sekundstriderna bland A-förarna i Grupp E som vi blivit 

bortskämda med under de senaste säsongerna. Carl Ryke bjuder bra motstånd men 

räcker inte riktigt fram till Thobias Svensson som i tävling efter tävling visat att han 

tillhör Sverigeeliten i konsten att ratta en motorsvag rallybil. Intresset idag riktades 

därför fram för allt hur Thobias Svenssons Golffyra skulle kunna rå på Grupp N-Suzukin. 

Suzukin, med fler hästar i maskinrummet, skulle i teorin köra från Svensson efter noter. 

Och visst blev det jämnt men inte riktigt så som jag hade trott från början. Svensson fick 

nämligen problem på SS2 där det var rätt stenigt och uppkört. På den efterföljande 

servicen fann Svensson och Svensson (far och son) att höger styrlagring i stötdämpar-

tornet lämnat sin ordinarie plats och slagit upp i motorhuven. Den kunde således till och 

med få för sig att sticka ut ur motorhuven om det ville sig riktigt illa. Och just illa mådde 

dessutom co-drivern även i det här rallyt och det bådade inte gott för de återstående 

sträckorna. Trots detta hade Thobias Svensson och Gustav Tillgren kopplat greppet på 

både Hiljeström och Ryke och de ledde efter tvåan med 12,7 mot Joakim Hiljeström och 

16,1 mot Carl Ryke. 

 

Har man upptäckt problem med bilen, då sätter sig tvivlet mellan öronen och automatiskt 

blir det lite lugnare och fram för allt, försiktigare framfart. Svensson förlorade den korta 

men roliga SS3 till Hiljeström med 3,6 sekunder. Därinne hade Ryke/Amar fått upp 

ångan rejält och var bara 3,2 sekunder efter Svensson/Tillgren och Ryke tog därmed 

hand om tredjeplatsen på sträckan.  

 

 



 

 

 

  
 

Joakim Hiljeström, Suzuki,          …               … Thobias Svensson, VW Golf MK4 ... 
 

 
..samt Carl Ryke och Joakim Amar i sin VW Golf MK4, alla tre i hårnålen på SS3 

 

Jag skrev inledningsvis, att SS4 var rallyts ”killer stage” och så kan man väl uttrycka det 

utan överdrift. Sträckan har körts förut, även på andra hållet, och den var lika knepig då. 

Härinne gjorde registreringsnumret på Carl Rykes Golf, ”PAJ”, skäl för namnet. Det gick 

lite väl kvickt i en tvär vänster, de var av vägen och det är gott om sten i Småland, vilket 

resulterade i en krökt bakaxel samt ett hål i oljetråget. (Har vi noterat att det hänt en 

Golffyra förut kanske…?) Det blev bara för Ryke och Amar att kasta in handduken. 

Svensson kände väl till SS4 och med en styrlagring som skickat hotelser om sabotage för 

fortsatt tävlande, och han tog det medvetet lugnt. Det blev mycket duttande på bromsen 

och girande för att undvika de värsta stenarna i spåret. På ett vis var det klokt. 

Svenssons stötdämpare satt kvar på samma position som tidigare efter SS4 och 

visserligen med förlust på sträckan mot Hiljerström, men ändå en god chans att satsa allt 

på SS5 för att passera Suzukin. Bära eller brista.  

 

Vi stod i slutet av SS5, väl medvetna om att det var kniven på strupen för Svensson och 

Tillgren som gällde mot folket i Suzukin. De var inte längre i ledning. Hiljeström 

passerade Svensson på SS4 och hade skapat en ledning med 0,5 sekund. Där vi stod på 

femman, kunde vi höra både Thobias Svensson och Joakim Hiljeström borta i skogen och 



det lät verkligen som om ingen ville ge sig. Hiljeström hade tidigare klagat på motorns 

kylning och skulle nog ta det lite lugnare. Sa han. Men det lät som full attack från bägge 

maskinerna. Först dök Svensson/Tillgren upp. Bra attack, härligt ställ i sista svåra 

vänsterböjen före målgång. Eva med klockan i hand. Skulle det räcka? Vi hörde Suzukin 

närma sig. Sekunderna segade sig fram. Några sekunder innan Suzukin dök upp inom 

synhåll, ropade Eva från de bakre leden att nu var tiden ute för Hiljeström. Ett litet jubel 

kunde vi kosta på oss i det läget, vår grabb satt ju trots allt i högerstolen även om han 

vid det här laget kunde vara illgrön i ansiktet.   

 

Det blev ännu en fjäder i hatten för Thobias Svensson, snabbast i Grupp E. Suzukin kom 

dryga fem sekunder efter och med trean, här en ”äkta” Grupp E-bil, 1,27,4 efter. Det var 

kul att konstatera att just den Grupp E-kärran rattades av Jesper Larsson, Kristianstads 

MK, som kört från resten av B-förarna så det stänkte om det. Dessutom var han 

snabbare än C-föraren Hampus Larsson i det här rallyt och det måste ha känts bra för 

självförtroendet i den inbördes lilla familjefajten, Larsson Rally Cup. Sen måste vi sända 

en tröstens tanke till Andreas Olsson som för andra tävlingen i rad tvingats kasta in 

handduken med ett läckande oljetråg på sin Golf som orsak. Det var i princip samma 

scenario som i förra tävlingen: ett par specialsträckor med kanontider och sen good bye.  

 

 
Jesper Larsson och Robin Rosengren, Kristianstads MK i Toyota Corolla 

 

Den allra tajtaste klassen just nu är ändå C-förarna i Grupp E. Keith Wennberg var allra 

kvickast att ta sig i mål. Hampus Larsson, som var hack i häl, förlorade bara med fem 

sekunder mot Wennberg. Efter de här två herrarna hittar vi Conny Erlandsson och 

Magnus Sigvardsson i var sin Golf, bara några sekunder efter. De levererar spänning i 

vart rally nu. Keep up the good work boys! 

 

 
Keith Wennberg och Anton Geijersson Skillingaryds MK i Volvo 940 



 
Hampus Larsson och Joakim Gustafsson, Kristianstads MK i Toyota Corolla 

 

Till sist får jag väl berätta att Gustav inte kommer att fortsätta som co-driver. Det känns 

inte kul att må pyton, det förtar glädjen med rallytävlandet. Han klarade av att läsa 

noterna, jag tror till och med att Thobias var nöjd med det som levererades, men väl ute 

på transportsträckorna kände Gustav sig helt knäckt. Och då får jag väl berätta vad som 

hände i TK:n vid målet på femman. Lite kul kan man ju trots allt tycka det är. Just där 

råkade nämligen den flygande reportern för rallyradion befinna sig och när han sticker in 

huvudet i Thobias Golf och undrar hur det gått under dagen passar Gustav på, lätt grön i 

ansiktet, att lägga upp en snygg pizza i en för ändamålet medhavd plastpåse som 

lämpligt nog fanns till hands… Reportern kom av sig kan man säga…  

 

Då är det Skillingaryd nästa, vi får väl se vad som händer där. Tills dess ska vi hinna 

med lite familjeliv: Glad midsommar! 

 

Dennis Tillgren       0708 22 93 67      dennis.tillgren@gmail.com 

 

 
Full attack ett par hundra meter före målet på SS5 och med klassegern i sikte 


