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Vi har hatt både gode og onde dager, jeg og min Lotus Elise.
Men etter 10 år sammen er jeg sikker: Det blir oss to, for alltid.
Dette er fortellingen om hvorfor.
Tekst Lidvar Berge
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Det var nedover fra Grossglockner det sa pang. Den fantastiske følelsen av netthet da jeg bremset dypere og dypere inn
mot hårnålene. Følelsen i rattet da forhjulene lette litt etter
feste. Og balansen i bilen da jeg gasset tungt ut igjen. Ja, jeg
tok meg i å være forelsket – i en bil.
Men det var ikke kjærlighet ved første gasspådrag mellom meg
og Elise. Bare det å klatre ned i en Lotus krever litt tilvenning.
Og etter å ha hentet denne engelskregistrerte R-utgaven
i Stuttgart, var første etappe en ren transport langs A8 mot
München. Så første møte med Elise var bråkete, litt småhoppende bortetter de ujevne autobahnpartiene. Der jeg
nærmest satt direkte på asfalten, virket all annen trafikk
plutselig som fjellformasjoner rundt meg. En Mercedes
M-klasse lå og sperret venstrefila, og der og da virket det
som et reelt alternativ å kjøre under monsteret der framme.
Det manglet ikke akkurat på bilreferanser den gang.
Året var 2006. Jeg bodde der i Sør-Tyskland, og jobbet
frilans for Vi Menn Bil. Privatbilen var en BMW Z3 M Coupé.
Årskortet på Nürburgring Nordschleife var allerede velbrukt.
Litt langløpsracing sammen med noen kompiser ble det også.
Like før møtet med Elise hadde jeg vært på lanseringen
av Porsche 997 GT3, en bil jeg også fikk kjøre på bane.
Og det var en bil som satte seg i ryggmargen – og ble der.
Min absolutte drømmebil, til da.
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Men litt senere den våren hadde jeg og fotograf Nordlien
en hel uke i og rundt Modena, og kjørte så godt som alt av
godsaker derfra. Der var det Ferrari F430 jeg falt mest for,
den ga meg en bilopplevelse som ga assosiasjoner til kunst.
Ja, mitt forhold til biler den gang kan gjerne sammenlignes
med ungdommelige forelskelser. Jeg hoppet svermerisk fra den
ene til den andre, uten tanker om at det skulle bli «noe mer».
Turen med Elise ble et vendepunkt. Det hadde jeg derimot
ingen aning om da vi tok fatt på Grossglockner Hochalpenstrasse. Det var i utgangspunktet «en helt vanlig dag på
jobb». Og jobben var å kjenne på den nye Elise 111 R, for
å kunne skrive noe fornuftig om det etterpå. Oppstigningen
ble brukt til å gjøre unna pliktene. Målrettet prøving og
finføling på styring, balansen i bilen og motorkarakteren,
inn og ut av serpentinsvingene. Fotokjøring er faktisk nyttig.
Kjøre samme sving frem og tilbake, flere ganger, og virkelig
kjenne etter hvordan bilen oppfører seg i grenseland.
Etter en pause på toppen, der både jeg og Egil kunne konstatere at «vi har det vi trenger!», var det bare å nyte ettermiddagen ned igjen på nordsiden av passet.
Følelsen av at alt stemmer var så pangartig som jeg beskriver innledningsvis. Det var som om den jenta jeg hadde hatt
ett godt øye til, men ikke noe mer, plutselig bød opp til dans.
Hun så meg dypt inn i øynene, holdt rundt meg, og følelsen i

mageregionen forplantet seg til skjelvinger nedover i knærne,
og jeg visste der og da: Det må bli oss!
Opplevelsen ned fra Grossglockner hadde lite med biltesting å gjøre. Det var ingen opplevelse av typen «wow,
dette er jo verdens beste bil!». Nei, med Autobahn-etappen
friskt i minnet, var jeg fremdeles klar over at for eksempel
en Porsche Boxster ville vunnet en sammenligningstest
mot Lotusen – lett!
Nei, det var mer en slående erkjennelse av at dette ville
være den perfekte sportsbilen – for meg. Og da tenkte jeg
allerede meg selv tilbake til Vestlandet. Noenlunde samtidig
hadde jeg nemlig en tilsvarende opplevelse med en jente
– hun jeg nå er gift med – og tankene om å trappe ned bilskrivingen og all fartingen var allerede begynt å spire i meg.
Tingenes rekkefølge er litt uklar for meg nå, så mange år
senere, men jeg husker det viktigste: I den lange nedkjøringen fra Grossglockner lekte jeg med tanker som:
«Denne gir meg jo mye av det jeg setter slik pris på i
biler som 911 GT3 og F430. Ikke alt, men mye». «Prisen
inn til Norge bør jo bli ganske så gunstig!». «Åpen bil? Ikke
til banekjøring, men for landeveisnytelse? Ja definitivt!».
«Fartsfølelse er viktigst, ikke størst mulig fart. Og den får jeg
jo mest intenst slik jeg sitter nå, like over asfalten, uten tak.»
«Dette er jo den rake motsatsen til effektive dunderbiler som

Cayenne Turbo og tilsvarende, der 200 på Autobahn føles
som å trille til butikken!»
Jeg husker jeg sa det til Egil på vei tilbake mot Stuttgart:
«Før eller siden skal jeg ha meg en slik bil. Akkurat slik!».
De løsaktige fremtidsplanene ble fremskyndet av to viktige
hendelser: Jeg bestemte meg for å flytte hjem og trappe
ned som biljournalist. Og: Lotus lanserte en S-utgave av Elise.
Den var helt lik R-versjonen jeg kjørte over Grossglockner, men
uten den hysteriske turtallstoppen fra Yamaha. Her var 1,8literen i «Corollaversjon»: Normalt turtallsregister og bare 136 hk.
Slik bilavgiftene var den gang, med en sviende effektavgift, var
jo det den reneste norgesmodellen. Etter R-turen hadde jeg fått
god kontakt med Andreas Männer, som den gang var pressesjef
for Lotus i Europa. Han bodde like utenfor Stuttgart, og en fredag
i august troppet jeg opp hjemme hos han for å låne den nye S’en.
Jeg brukte helga i Schwarzwald, og gjenoppdaget det
veieldoradoet jeg tidligere hadde utforsket med en Mercedes
SL 55 AMG. Men selv med det brutale effektoverskuddet i minnet var jeg sikker i min sak: Minimotoren er jo helt riktig i Elise!
Joda, det går an å savne racerbilmodusen mellom 6000 og
9000 o/min – men det er tross alt snakk om en prisdifferanse
i hundretusenkronersklassen…
Det største problemet var lyden. Corollafireren hørtes ut
nettopp som det, så her måtte jeg gjøre noe. Løsningen i
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første omgang ble å bestille bilen med Lotus Stage II sportseksos. Ellers, bortsett fra motorisering og eksos, gikk det
altså troll i ord: Jeg endte med å bestille min Elise kliss lik den
pressebilen jeg falt pladask for.
Ved signering fikk jeg med en bok om Lotus-historien. Jeg
brukte vinteren til å lese meg opp i et forsøk på å døvye ventetiden frem mot nybilleveringen i april 2007. Merz & Pabst
i Stuttgart var forhandleren som hadde oppdraget så jeg la
også en detaljert plan for å få perfekt innkjøring: To dager
gjennom Tyskland, uten en eneste meter på Autobahn!
Den første tiden med Elise var på alle mulige måter en
eneste forelskelsesrus. Dagen etter at de norske skiltene
kom på, dro jeg og min kjære til Skottland. Bryllupsreisen ble
lagt til Toscana og Piemonte – og Elise fikk være med. Jeg
sendte min kone med fly, og la inn en service og eksosbytte
i Stuttgart på veien sørover. Stage II hadde for mye konstant
drønn etter min smak. Et sveitsisk firma kunne derimot levere
en variant som er helt perfekt for meg: Mye godlyd når jeg
gir på, men sivilisert når jeg holder konstant pådrag. Etter 14
dager med kone i Italia er jeg temmelig sikker på å ha satt
noe nær tidenes pakkerekord i en Elise, men plassen var faktisk ikke noe avgjørende problem. Transporten opp igjen, der-
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imot, kunne ha vært det. Men vi valgte å ta biltog fra Torino til
Hamburg – et klokt valg, tenker jeg fortsatt. For nei, Elise er
ikke noe simpelt transportmiddel…
Hvetebrødsdagene går over, og ja, livets små og store
utfordringer kommer. Husbygging og to små i rask rekkefølge
gjorde at lille Elise ble stemoderlig behandlet en periode. Vinterfrosten knakk batteriet, og hun ble stående i garasjen. Lenge.
Det gikk faktisk så langt at jeg luftet henne for salg. Ferdinand
Motors i Bergen var beredt til å ta oppdraget, men jeg nøyde
meg med å lufte interessen på Finn. Heldigvis var interessen
laber. Noen ringte, men når du vurderer min Elise opp mot en
Chrysler Crossfire må jeg vedgå: Da hadde du ikke fått kjøpe
henne, om så du slengte nybilprisen og vel så det på bordet!
Etter en lang vinter kommer det alltid en ny vår, sies det.
For min del betød det at utover vårparten i 2015 begynte
bilinteressen igjen å tine. Utløsende årsak var faktisk noe
såpass uromantisk som bytte av familiebil. Etter en periode
med billige, nybrukte stasjonsvogner, begynte jeg å spekulere
i å bestille helt ny bil, for første gang siden Elise. Jeg endte
med å legge såpass mye tanker og følelser i det at lysten til
å skrive kom tilbake. Den lysten fikk utløp i form av blåhvitblogg.no, og i bakgrunnsstoffet der kan du lese mer om

hvorfor jeg ble bilskribent, hvorfor jeg valgte å trappe ned –
og hvorfor jeg nå gjør et slags comeback.
Med nytt batteri fikk jeg også vekket Elise fra dvalen. Etter
noen runder med selvpisking med tanker som «hvorfor i
alle dager har jeg ikke gjort dette før!?», ble den viktigste
erkjennelsen av igjen å kjøre min kjære Elise etter år med
dieselstasjonsvogner og automatgir: «Å ja, det er dette som
er bilkjøring!».
Jeg fikk en ekstra intens opplevelse av akkurat det i fjor sommer. Da var jeg på en bloggtur østover, med Elise som «transportmiddel». Etter noen travle dager med kjøring av BMW
G30 540i, E39 M5 og businessmøter, var jeg allerede ganske
sliten da jeg utpå fredagsettermiddagen kom på besøk hos
Bård Aasrum for å gjøre et bilmøte med ham til bloggen. Så
skulle jeg hjem. Det betyr over 40 mil, vestover over fjellene.
Jeg tynte i meg en tvilsom kebab, noe Red Bull-skvip og faktisk
også koffeintabletter i et forsøk på å døyve hodepinen. Det
hjalp bare litt, men jeg valgte, under tvil, å fortsette hjemover i
stedet for å ta en nødovernatting et sted i Telemark.
Man skulle kanskje tro at en åpen, liten bråkebøtte av en bil
– uten fungerende radio – ville være bensin på bålet i fredagshodet mitt den ettermiddagen. Men nei. Etter hvert som

trafikken ble mer og mer glissen oppover dalførene, slapp
hodepinen gradvis taket. En dyp godfølelse seg på. Dette er
min beste metode for «mindfullness». Det var meg og bilen,
og ingen ting annet. Jeg tok meg i å nyte hver meter av de
førti fredagsmilene. Nedkjøringen fra Hol til Aurland ble en
gjenopplevelse av Grossglockner: Jeg danset med Elise.
Men følelsen av at dette er riktig sportsbil for meg er mer
intens nå enn i 2006. I hverdagsbilen har jeg akseptert både
firehjulstrekk og automatgir, det innrømmer jeg, og jeg
trenger ikke engang pusse krystallkula for å se at elektrifiseringen kommer til å ta også meg. Da trenger jeg en påminning,
en slags jordingskabel, som forteller meg nettopp det jeg
opplevde da jeg startet Elise etter dvalen: «Ja, det er dette
som er bilkjøring.»
For min del er det som en kulinarisk opplevelse basert på
rene råvarer: Styring uten et eneste filter mellom ratt og forhjul, ikke engang servostyring. Responsen i en selvpustende
bensinmotor. En eksoslyd som gir en ærlig bekreftelse på
forbrenningscrescendoet når jeg gir gass. Og balansen i en
bakhjulsdrevet bil med riktig vektfordeling.
Så kjære Elise, jeg lover: Jeg skal aldri, aldri forsøke å selge
deg igjen. Det skal bli meg og deg, for livet.
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