
Drömmen att bygga en Ford GT40 
Magnus började som liten att bygga plastbyggsatser som han fick i julklapp eller vid födelsedagar. 
Byggsatserna stressades ihop med blandat resultat. När han blev äldre ökade svårighetsgraden men 
även intresset för bilar och bilbyggande. 

Drömmen om att bygga en egen bil har hela tiden funnits där men det var December 2007 som 
Magnus började den långa resan med projektet. 

Magnus började bygga en egen sportbil, en replika av den klassiska Ford GT40 från 60 talet. Resan 
har varit lång, inte spikrak, men rolig och glädjen när den står klar är svår att beskriva. Från början 
köptes delar som andra tillverkade men Magnus insåg snart att mycket inte höll måttet. Efter att ha 
lärt sig CAD så konstruerade han många av bilens detaljer själv, allt från 3D till vanliga platta plåtar. 
Det är hemligheten till en perfekt bil utan kompromisser. Chassi och hjulupphängning är 
egentillverkat. Motor och växellåda är köpt från USA. 

Karossen köptes färdig, trodde han. Ingen passform och plast med bara luftblåsor i. Det har blivit 
många glasfiberburkar och många intrimningar innan resultatet blivit bra nog. Så man kan nästan 
säga att karossen är egentillverkad den med. 

15-18 januari finns den utställd i Hagmans Nordics monter på Automässan 2020. Det är en ära för oss 
på Hagmans Nordic att få ha varit med under hela den här resa och vi är oerhört stolta över att 
kunna få visa upp bilen i vår monter! 

Några av de produkter som används till bilen: 

Stålplast CA Primer 
Stålplast Glass Fibre 
Stålplast Micro 
Stålplast Sprayfiller 9000 
Carosol Body 
Carosol Body Elastic 
Carosol Universal 
Carosol TO3 
 

Ford GT 40 är en segerrik modell som tillverkades i strax över 150 exemplar mellan 1964 till 1968. 
Målet var att tillsammans med Lola, den Brittiska sportvagnstillverkaren, utveckla en bil som kunde 
vinna mytomspunna LeMans, vilket man gjorde med bravur 1966, 67, 68 och 69. 68 och 69 vann man 
med samma modell som Magunus har byggt, MK1-. 
För 100.000:- fick man en bil med 335hk som toppade 280km/h och gjorde 0-100 på ca 5-sekunder. 
 


