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Regnet har slutat strila och vinden 
tjuter inte längre runt knutarna 
… fem-å-en-halv-trappa-upp på 
Syster Estrids gata, längst upp vid 
vattentornet uppe på Guldheden.

Det har varit en intensiv höst, med 
mycket Karlstad, å mycket Skan-
ska, kanske alltför mycket … men, 
det känns som att det är över nu, 
förhoppningsvis … denna efter-
längtade fredagen den 19 decem-
ber! 

Vilken härlig julklapp!

Har dessutom kvar körkortet un-
der ytterligare två år, tillsvidare … 
villkorligt, så att säga, med lagens 
goda minne … tack!

Den lilla gröna 111S är färdigpre-
parerad inför tävlingssäsongen 
2009 och har fått sällskap av 
GT84:an, som står intill i varmga-
raget på Guldheden. Så dags nu att 
sätta ihop det ńya insuget ´med de 
dubbla Weber 45:orna i väntan på 
renoveringen av motorblocket in-
för slutmonteringen och nygamla 
rallytoppen. Ser fram emot dessa 
härliga kvällar tillsammans med 
Mikael utanför Sexdrega, med 
hans kunnande om vassa motorer 
i allmänhet och rallybilar i syn-
nerhet.

Är hemma igen och lyssnar på P2, 
på Notturno tillsammans med 
Vassilis Bolonassos … med hans 
avkopplande sköna presentation 
av de klassiska styckena under nat-
tens långa timmar.

Årets sista styrelsemöte, som av-
hölls traditionsenligt på La Vacca, 
blev ett fint möte. Denna gång 
tillsammans med valberedningen 
och Jan-Erling, Henrik Schnellfa-

rer och Pelle H, rektor för SVKG:s 
Racingskola. Tanken är att samla 
ihop erfarenheterna från årets 
olika träffar med både Racing och 
Touring … samt inte minst från 
det som Bullenredaktionen åstad-
kommit under 2008. 

Detta lovar gott inför kommande 
året, men mer om det i nästa num-
mer, som även innehåller kallelsen 
till årsmötet 2009 och inbjudan 
till Racingskolan med Bankalaset 
på Kinnekulle. Styrelsemötet av-
slutades inte helt oväntat med den 
numera klassiska, utsökta efterrät-
ten ”Banana Split”! 

Vill passa på att avsluta med en 
julklapp till musikälskarna i sport-
vagnsklubben och påminna om att 
orkestern GÖTEBORG BARO-
QUE firar ”5-års jubileum” 2009 
på våren med Bachs Magnificat i 
Christinae kyrka, men innan dess 
även lite ”julklappsutdelning” den 
16 och 17 december med julmusik 
av bland andra Michael Praetorius, 
Marc-Antoine Charpentier och 
Dietrich Buxtehude … en riktig 
höjdarkonsert!

Me’ som alltid, massor av 
allra bästa … å tack!

Till er alla … en riktigt GOD JUL!
Heikki

ledare

Äntligen hemma igen … 
och lyssnar på Notturno i P2! 

Heikki Särg

Ordförande
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Namn  Ort Sportvagn Årsmodell   
Hinder Jörgen Göteborg Opel Speedster 2003
Alfredsson Jonas Lerum Opel Speedster Turbo 
Wright William Henån Porsche 911 Cabriolet 1989
Jonasson Peter Landvetter Volvo Amazon 1965
   Corvette C 4 1992
Ohlsson Magnus Hallabro Jaguar XKR 1998
   Citroën Xsara VTS 1999

klubbnytt

Omslagbild. Fina bilar utställda på Sportbilsträffen Hofnäs i september. 
Foto: Bertil Ernstson©

www.svkg.nu 

SVKG-Bulletinen nr 4 – 2008 1

S
P

O
R

T
VA

GNSKLUB
B

E
N

 

GOTEBORG
 

  Touring: SVKG Nightmare   Bokrecension: Ny gasväxlingsbok från Boost Busters  

Racing: Höstrusket Falkenberg   Reportage: Från SEMA i Las Vegas

Ledare: Vår ordförande önskar God Jul  Touring: Höstrallyt i 2-takt  Racing: Sprint # 2 Ale Ring 

Racing: Charlotte Haegermark testar Formula Palmer  Reportage: Rune Ceder och hans Ockelbo-Volvo 

Omslagsbild:

Nya medlemmar aug 2008 - november 2008

Snart är 2008 till ända. Jag har under 2008 
hälsat ett 40-tal nya medlemmar välkomna i 
klubben och flertalet av dem har redan synts 
på banträffar och rallyn. Det har varit ett stort 
sportvagnsintresse med många aktiviteter un-
der året. Tyvärr har jag bara bevistat ett fåtal. 
Får ta bättre tag nästa år. 

Apropå nästa år så är medlemsavgiften oför-
ändrad  500 kr. Klubben har en bra ekonomi 
så vi kan våga oss på att arrangera banträffar. 
Dessa kostar en del så det är bra att ha en eko-
nomisk ”stötdämpare”. Ni får gärna betala så 
snart ni kan, med nästa nummer kommer ett 
inbetalningskort. Vårt plusgiro är som vanligt 
42153-7 och bankgiro 5073-2718.

Det brukar vara en liten tävlan om att beta-
la först, kan bli ett hedersomnämnande som 
tack.

En annan sak att påminna om är att vi inte får 
adressändringar till klubben på annat sätt än 
att ni skickar ett kort eller ett mail och talar 
om att ni flyttat. Och apropå sistnämnda så 
får ni gärna datera upp mig på era nya mai-
ladresser också. Det fattas fortfarande några 
stycken.

Till sist önskar jag alla läsare en riktigt god jul 
och gott nytt sportvagnsår.  

Benny Wahlberg, kassör och medlemsregister 
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Kontaktlista SVKG:s 
styrelse 2008

Ordförande:
Heikki Särg
Tel: 0706-198747
Arbete: 031-7501308
Mobil: 0708-757557
Fax: 031-7501301
E-post: lot49us@hotmail.com

Vice ordförande:
Niklas Falk
Tel 031-7769694
Mobil: 0703-567456
E-post: NiklasFalk@mac.com

Sekreterare:
Stellan Östlingh
Tel: 033-414192
Arbete: 033-414192
Mobil: 0705-414114
Fax: 033-414192
E-post: valsserv@algonet.se

Vice sekreterare:
Gustaf Hörnestam
Mobil: 0739-020759
E-post: gustaf.hornestam@volvo.com

Kassör:
Benny Wahlberg
Tel: 031-572702
Mobil: 0703-337212
E-post: bennywahlberg@hotmail.com

Klubbmästare:
Mona Olsson
Tel: 031-960593
Mobil: 0703-179737
E-post: mona.olsson@gmail.com

Suppleant:
Karl Pilkrantz
Mobil: 0708-29 34 55
E-post: karl.p@euromail.se

Bilsportförbundet får ny 
samarbetspartner
Svenska bilsportförbundet tecknar ett femårigt 
samarbetsavtal med Bilsport & Mc Specialför-
säkringar som är en del av Moderna Försäkring-
arkoncernen. 

Samarbetet startar 2009 och innebär att Bil-
sportförbundet nu kan erbjuda sina drygt 100 
000 medlemmar unika och förmånliga bil-, 
hem- och villaförsäkringar och satsa hårdare på 
att utveckla bilsporten i Sverige.
 
Avtalet har tagits fram av Bilsportförbundet till-
sammans med Christer Johansson, VD Bilsport 
& Mc från Växjö, Mats Johansson Affärsområdes-
chef Moderna Bil & Bostad och Olle Anderson, 
Affärsutvecklingschef i Moderna Försäkringar.
- Vi har alltid varit en stor aktör inom motor-
sporten varför det känns helt naturligt och roligt 
att kunna stödja förbundet och på så sätt utveck-
la sporten, säger Christer Johansson som är en 
känd profil inom sporten.
- Bilsportförbundets medlemmar tillhör en mål-
grupp där vi är mycket konkurrenskraftiga vilket 

innebär ett vi kan erbjuda mycket bra lösningar. 
Genom samarbetet får vi tillsammans även möj-
lighet att utveckla säkerhets- och miljöfrågor.
Avtalet tecknas på fem år och för Bilsportför-
bundet innebär det långsiktiga samarbetet fort-
satt utveckling. 
– Detta är helt i linje med vår strategi att stärka 
förbundets roll inom bilsporten och utveckla 
vår idrott i Sverige, säger Thomas Jansson, för-
bundsdirektör och den som är ansvarig för af-
fären på Svenska Bilsportförbundet.
– Nu kan vi också erbjuda våra medlemmar yt-
terligare en medlemsförmån. 
 
Det finansiella stöd som finns med i avtalet, 
ska satsas på tre huvudområden inom Svenska 
Bilsportförbundet. Det första är själva förbun-
det, där miljö, säkerhet och det idrottsliga utgör 
kärnverksamhet med nya projekt som Formel 
Renault och Karting on Tour.

Ett annat område är elitsatsningar med landslag 
och SMSC (Swedish Motorsport Challenge), 
och till sist marknad/evenemang.
– Där vill vi stärka bilsportens samtliga grenar 
och skapa fler stora, bättre evenemang, säger för-
bundsdirektör Thomas Jansson.

Kassören informerar
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Jag heter Alexander Kassay och är kollega 
till ”Rally Kalle” som han kallas hos oss. I 
ett svagt ögonblick svarade jag ja då Kalle 
undrade om jag ville åka co-driver i hans 
gamla Saab på ett familjerally. 

Javisst tänkte jag helt lyrisk, även om en Saab 
96 inte ligger högst på listan av mina dröm-
bilar. Men just att få uppleva ett rally är inte 
fel. Så tidigt på morgonen den 30 augusti bar 
det av till Landvetter. Redan då började jag 
förstå att den lilla bilrackaren hade en hel del 
att komma med. Effektsiffror som 87 hk lå-
ter väl sådär, fast i en SAAB 96:a -65 med 
bara ca 800 kg vikt och som bara hade ca 40 
hk som original, så förstår man ändå vad det 
här handlar om. Det är en riktig ”hardcore” 
veteranrallybil!

Så om ni vill ursäkta mig, mina damer och 
herrar, kan nog även de finaste Ferraris inte 

riktigt mäta sig med denna pärla. Ok, den 
kanske inte är tvättad på 3 år, men med pa-
tina och historia och körs ännu som den fak-
tiskt är anpassad för, Rally! Och det är det vi 
ska fortsätta att prata om.

Rallyt avlöpte under fantastiskt fina förhål-
landen. Perfekt för alla med öppna bilar den-
na underbara sensommardag med tempera-
turer över 20 grader. Starten låg i Landvetter 
där första ekipage utgick kl 9 från pendlings-
parkeringen. Givetvis skapade de intressanta 
ekipagen en del uppståndelse. Vad sägs om en 
bilsamling med bl.a. två Aston Martin DB2, 
en Chevrolet Camaro SS -67, en Ferrari 355 
F1, ett antal Porsche 911, två Indigo 3000, 
en Corvette Z04. Och inte minst en ”katt 
bland hermelinerna”, en udda Saab 96 TT 
-65. Många tänkte nog, vad gör den där... de 
skulle bara veta!

Upplägget var att ta 
sig med enkla noter till 
olika kontroller och där 
svara på kluriga frågor. 
Det gällde också att 
para ihop foton med 
platsen. Målgång var i 
Hofsnäs på Sportvagns-
träffen. På familjerallyn 
har man god tid på sig 
att nå fram. Slutmålet 
skulle nås senast kl 12. 
De flesta höll fart långt 

under lagens ramar och njöt av den vackra 
omgivningen kring Östra/ Västra Nedsjön, 
förbi Tolken och över Ätran mm. Men det 
fanns en viss möjlighet att rasta bilarna också 
i lite mer ”lagom” hastighet. 

Jag kan bara referera inifrån Saab 96:an som 
visade sig vara en riktig vägslukare. Utan att 
framfarten var farlig eller ansvarslös så kunde 
jag konstatera bilen rörde sig likt en vessla i 
kurvorna och upplevdes inte alls gå så fort. 
Jag som tidigare inte suttit i en rallybil satt 
förtjust och avnjöt ”tv-spelet” som faktiskt 
var på riktigt. Jag kan med all säkerhet säga 
att det inte var sista gången ni sett mig på 
Rallyn i framtiden, möjligtvis blir det då 
bakom ratten. Mer än gärna kommer jag igen 
som kartläsare. Det var verkligen kul att få 
uppleva denna dag i sportvagnstecken. Även 
om jag inte nämnt alla som deltog så hade ni 
givetvis fantastiska bilar ni också. Jag förstod 
även vilket enormt engagemang det finns för 
denna sport.

Men vem vann till slut detta höstrally? Ja, vi 
tog ju tredje platsen. Det ekipage som var bäst 
för dagen var Per Hellman, Gunnar Rönne-
gård i en Porsche 911 Carrera på maximala 
11 poäng. Näst bäst, där en utslagningsupp-
gift fällde avgörandet, var Olle och Hans 
Englund i en Indigo 3000 på 10p. Och som 
sagt på en hedrande tredje plats kom Kalle 
Pilkrantz, Alexander Kassay i en Saab 96 TT 
med 10p. 

FÄRG

4

touring

3:e plats på Höstrallyt!! Eller vad en 
SAAB 96 TT kan göra!
Text: A Kassay & K Pilkrantz  Foto: Bertil Ernstson m fl.

En perfekt sensommardag och spännande vägar

Läckra bilar på Höstrally
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SVKG-flaggan i topp på Sportvagsnträffen på Hofsnäs

touring

Det var ju inte slut med detta utan nu började 
det som de flesta väntat på… att få gå runt 
och lura lite, se på de andras vagnar, vad har 
de gjort? Finns det en historia, hur fort går 
den egentligen? Det tisslades och frågades 
och det fanns åsikter om allt. Som utomstå-
ende så vara det en helt ny upplevelse som gav 
mersmak. Med detta, tack för mig och ”over 
ń out” till några ord från Rally Kalle!

Karl Pilkrantz fortsätter:
Som tillägg till detta fina reportage vill jag 
först tacka ”Touring” för detta mycket trevli-
ga rally. Som vanligt hade ni hittat helt under-
bara vägar. Det bästa med dessa mindre vägar 
är att man oftast kan köra helt som ensam bil 
och lite i det tempot som bilen vill och kan. 
Efter avslutat rally och träffen på Hofsnäs så 
blev det hemfärd samma väg till Landvetter. 
Fick tanka upp först, fick i hela 30 liter på 
11 mils rallyinspirerad körning. Nog vill en 
vässad 2-taktare ha rejält med soppa! Om det 
låter som en orimlig förbrukning så kan jag 
antyda att bilen nog ville ha ännu lite mer på 
vägen hem… nu gick det ju släppa Saabens 

kraft helt fri (just så som i den där låten som 
Saab haft med i senare reklamfilmer).

Att köra en SAAB-veteranrallybil ger reflek-
tioner. Det vore kul att få ta del av åskådarnas 
reaktioner av min Saab under en sådan här 
körning. Vi körde förbi två lite äldre gub-
bar som stod utanför ett hus och pratade. 

De måste ha hört mig på flera km avstånd 
för att till slut se oss susa förbi. Den fart- och 
ljudupplevelse de fick, borde få vilken Saab-
entusiast som helst att nästan tappa andan. 

Framförallt nostalgiskt tänka tillbaka på de 
dagar på 60-talet då Sverige var No 1 i rally 
världen, vad Finland är idag. 

Resultat Höstrallyt 2008
Placering Förare Co-driver Fordon Poäng (max 11) Utslagsprov (gram)
     
 1 Per Hellman Gunnar Rönnegård Porsche 911 Carrera 11 30
 2 Olle Englund Hans Englund Indigo 3000 10 74
 3 Karl Pilkrantz Alexander Kassay SAAB 96 TT 10 16
 4 Robert Hedin Mattias Rosén Datsun 240Z 9 62
 5 Sam Nilsson William Nilsson Porsche 911 3.0 8 86
 5 Henrik Börjesson Bertil Ernstson Lotus Esprit 8 68
 7 Wiggo Olsen - Porsche 911 8 42
 8 Janne Närman - Ferrari 328 GTS 8 38
 9 Mikael Nocera Pia K Ferrari 348 TS 7 72
 10 Thomas Hallgren - Ferrari 348 TS 7 44
 11 Anders Olofsson Gunilla Olofsson Triumph Spitfire 7 34
 12 Lars Lergell - Ferrari 355 F1 Spider 7 18
 13 Tryggve Schreiber Sato Johansson Aston Martin DB2 7 16
 14 Lasse Skytt - Camaro 350 S3 6 14
 15 Mattias Sundström Théres & Christoffer Sundström Porsche Carrera 993 5 70
 16 Benkt Nilsson - Porsche 993 5 40
 17 Mikael Christensen Robert Karlsson Lotus Esprit 5 30
 18 Bengt Mörner - Aston Martin DB2 4 16

En riktig ”hermelin” bland sportvagnarna, en Aston Martin DB 2 med Bengt Mörner bakom ratten

Fin utsikt på utställningen
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Sprint #2 fick skjutas upp och hamnade till 
slut i mitten av september, men även om 
det var kallt på morgonen var det soligt och 
klart.

Nu var deltagarna lite mera mer inkörda på 
Ale Ring som ju är en tekniskt krävande 
800 m lång bana med många intressanta 
kurvpartier. Det känns fortfarande att det 
behövs ännu fler träningsvarv för att träffa 
helt rätt i idealspåren för bra tider.

De 25 platserna fylldes snabbt, redan strax 
efter kl. 8 var alla på plats. Niklas Falk ledde 
återigen det hela med fast hand och såg till 
att tidtagning och utmatning av förare till 
start sköttes exemplariskt och utan avbrott. 
Konceptet var det samma med upplägget att 
nästa förare skickades ut då den före var på 
målgångsvarv. Effektivt och bra med fly-

gande start och skapligt uppvärmd förare 
och bil redan på första varvet.

På tre timmar avverkades återigen c:a 75 
sprint. Nytt för sprint #2 var att tider kom-
municerades tillbaka till förarna efter avslu-
tad sprint. Bra för att justera attacknivån. 
När sprintet körts klart såg ändå resultat-
listorna någorlunda bekanta ut sen tidigare 
race. Körtider för två varv (1600 m) var för 
de flesta något bättre i Sprint #2 jämfört 
med tidigare, trots kall asfalt. 

Snabbaste tid för dagen sattes i Roadsport A 
av Jan E Rydquist före Anders Jansa, bägge 
för dagen på nya A048:or. Joachim Osbeck 
var klart snabbast i Roadsport C. Per Nils-
son i sin Turbo-Miata körde snyggt hem 
Roadsport B. 

Spektakulär körning gjordes av Mikael Pers-
son i ”Aset” som fick debutera i Sprint för 
året. En stor bil på liten bana. Vi fick lyssna 
på 2-takt med Rally-Kalle vid rodret. Det 
ser alltid spännande ut då denna bil piskas 
på högkant runt en gokartbana. Minns då 
jag bevittnade en rullning av en likadan 
SAAB på Kallebäcks gokartbana på en ral-
ly-special där på 60-talet… Stellan Östlingh 
hann bara med en körning innan det blev 
ett smärre växellådshaveri. Tråkigt med den 
fina bilen men tiden dög ändå till pallplats i 
Roadsport B.

En del nya ansikten och bra deltagande i 
alla klasser bådar fortsatt gott för sprintse-
rien 2009. Förhoppningsvis blir det fler kör-
ningar för SVKG på Ale Ring, banan tycks 
ha fått respit med rivning på kanske ett år.

racingracing

Marcus Johansson i sin fina Lotus Elise

Sprint #2 SVKG Cup 2008-09-14 Ale Ring
Text: Jan E Rydquist  Foto: Peter Karlsson m fl

Jan Fagerberg försökte arbeta bort överstyrningen i sin fina Westfield Snabb Miata Turbo, Per Nilsson attackerar 
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Frusna tidtagare gjorde ett gott jobb

Henrik Börjesson luftade sin Esprit

Blivande sprintåkare?

Den gamla Jeguar-87:an gick fint med nya däck

Stellan Östlinghs fina Alpine Renault, synd att växellådan gav upp

Resultatlista Sprint # 2

racing

Kö till start, många Miator som vanligt

Jan-Erling Rydquist A Jeguar -87 1.35.61 1.35.09 1.35.36 1.35.09  A01
Anders Jansa A Caterham 1.36.89 1.37.24 1.35.55 1.35.55  A02
Per Nilsson B Miata Turbo 1.37.39 1.38.29 1.38.54 1.47.12 1.38.29 B01
Torbjörn Hillerström B Porsche 911SC 1.40.49 1.39.65 1.39.53 1.39.27 1.39.53 B02
Stellan Östlingh B Alpine Renault 1.41.32 Haveri :-( 1.41.32   B03
Jan Fagerberg B Westfield 1800 1.44.99 1.45.40 1.43.62 1.42.98 1.43.62 B04
Marcus Johansson B Lotus Elise 1.45.35 1.45.20 1.44.50 1.44.50  B05
Joachim Osbeck C Miata -97 1.36.35 1.36.63 1.37.62 1.36.35  C01
Christoffer Waern C Miata -94 1.41.52 1.41.47 1.41.39 1.41.97 1.41.39 C02
Henrik Börjesson C Lotus Esprit 1.49.40 1.45.27 1.49.12 1.45.27  C03
Kent Smith C Miata 2003 1.47.24 1.45.82 1.45.45 1.45.45  C04
Fredrik Lundberg C Miata -92 1.46.72 1.46.40 1.47.78 1.49.76 1.46.40 C05
Jonas Bernhardt C Miata 1.50.21 1.47.05 1.47.92 1.48.69 1.47.05 C06
Jonas Christensen G Miata -97 1.38.81 1.38.16 1.38.91 1.38.16  G01
Mikael Persson H Volvo 242 -75 1.47.04 1.45.65 1.45.74 1.46.04 1.45.65 H01
Karl Pilkrantz H Saab 96 -65 2.04.44 2.03.02 2.03.02   H02
Pontus Ny S Golf R32 1.40.92 1.38.91 1.38.19 1.38.09 1.38.19 S01
Peter Karlsson S VW Lupo GTI 1.41.30 1.40.63 1.42.28 1.42.25 1.40.63 S02
Peter Jadesjö S Subaru Impreza 1.49.85 1.47.79 1.45.55 1.44.85 1.45.55 S03
Peter Ny S Golf R32 1.46.84 1.46.28 1.46.48 1.44.59 1.46.28 S04
Roger Arntsberg S Golf GTI 1.47.14 1.47.46 1.46.79 1.46.39 1.46.79 S05
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I slutet av september bar det av till England för en kombinerad se-
mester- och ”tjänste”-resa. I båda fallen handlade det förstås om 
”Real Racing”!

Först på programmet stod en trip till Silverstone där vi kollade på Brit-
car 24-timmarsracet med allt ifrån rena racersportvagnar till GT- och 
Saloonbilar i en allsköns blandning. 

På fredagen och lördagen var det supportklasserna som racade med 
bl.a. Touring Cars, Lotus Elise Championship, Porsche Challenge, 
Alfa Romeo Cup samt i mitt tycke helgens höjdpunkt finalen i For-
mula Palmer Audi-serien. 

Jag fick en inbjudan att besöka teamet i full aktion under en race-
helg och det var en värdefull upplevelse inför mitt stundande test som 
skulle gå av stapeln kommande onsdag på Bedford Autodrome. Här 
fick jag lära känna teamchefen Chris Dredge samt några mekaniker 
och förare. Serien drivs av förre F1-föraren Jonathan Palmer och bi-
larna är specialbyggda av Van Diemen på sedvanligt formelbilsmanér 
med monocoque i aluminiumhoneycomb och kolfiber. Drivkälla är en 

Audi 1,8-litersmotor med turbo kopplad till en 5-växlad H-låda från 
Hewland. Effekten ligger på runt 300 hk med möjlighet till lite extra 
power vid omkörningar med hjälp av en booster-knapp på ratten som 
man får använda åtta ggr per race. Bilarna är något större än F3 och 
Formula Renault 2.0 och har något bredare däck. 

Klassen har nu funnits i ca 8 år och bland dem som fostrats i FPA finns 
icke helt obekanta Björn Wirdheim, Gary Paffett, Andy Prixault m.fl. 
Anledningen att klassen blivit så populär är att alla bilarna drivs av ett 
och samma team d.v.s. Palmer Motorsports och är exakt identiska när 
det gäller inställningar, effekt, utväxling etc. Det enda som förarna 
individuellt får justera är småsaker som hjulvinklar, bromsbalans etc. 
FPA har under åren som gått fungerat som plantskola och instegsklass 
för alla förarkategorier, vilket betytt att man funnit f.d. FPA-förare i 
F1, F 3000, GP2, F3, FR 3,5, FR 2,0, Touring Cars, racersportvagnar 
o.s.v. 

I och med att alla de f.n. 22 st bilarna drivs av ett och samma team 
så fungerar logistiken mer effektivt vilket hjälper till att hålla kost-
naderna nere. Man kan räkna med att budgeten för en FPA-säsong i 
England (med enstaka race på kontinenten) är ungefär hälften av en 
FR 2,0-säsong i NEC och det är ju förstås lockande. I princip ingår allt 
man kan tänka sig: grafisk design av varje bil, massor av tester, egen 
mekaniker, driver ś coach och del i raceingenjör, gemensam hospita-
lityverksamhet för sponsor m.m. Att bilarna dessutom går som spjut 
gör ju inte saken sämre.

Charlotte ute på test på Bedford Autodrome

Charlotte testade Formula Palmer Audi i England
Text: Charlotte Haegermark Foto: Per Haegermark

Formula Palmer Audi är lik en F3 i många avseenden

racing

Snabba bilar i GT-klassen….

….och ännu snabbare racersportvagnar
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Efter att ha ”pinat” oss igenom 24-timmarsracet med en Porsche Car-
rera som vinnare följd av två Aston-Martin DBR9 som tvåa resp. trea, 
blev det så på måndagen en tur till den racingintresserades godisbutik 
Demon Tweeks i Wrexham i Wales för inhandling av den nödvändiga 
racingkostymen med allehanda tillbehör såsom brandsäkert under-

ställ, sockor, balaklava, handskar och dojor. Gissa om jag hade tur? 
Hittade precis allt som behövdes i min storlek och dessutom i den rätta 
designen. Hur skulle jag orka vänta en hel dag till för min riktiga debut 
som formelbilsförare?

Ivrigt spanande på TV:s väderprognoser och på nätet visade på en viss 
risk för lite regn men inte så värst mycket. Vi anlände till Bedford Au-
todrome vid tretiden efter några mils körning i ösregn men som tur var 
slutade regnet strax innan vi kom fram. Första timmarna ägnades åt 
seat fitting, d.v.s. man anpassade stolssegmenten i cockpiten efter min 
kropp så att jag skulle få en optimal körställning. Det var lite plock 
med injusteringen av pedalerna men min dedikerade mekaniker för 
denna dag, Chris Graham, (som för övrigt tidigare mekat åt Edward 
Sandström) fixade till så jag fick bästa möjliga körställning.

 Efter några varv medåkning i personbil, där idealspåret visades på den 
1,8 miles långa banan, var det så dags för elddopet. Växellådan är en 
osynkad s.k. H-låda med 5 växlar och växellägen som på en vanlig bil 
d.v.s. inte en sekventiell låda som jag är van vid på min kart eller som 
jag tidigare provat på i en FR 2,0. Denna omställning var inte helt 
lätt utan här gällde det att hela tiden tänka på vad man höll på med. 
Bromsarna var också helt annorlunda mot vad jag tidigare är van vid. 
Här gällde det att trampa så hårt man överhuvudtaget orkade för att 
få upp tempen och därigenom stopp på bilen. Jag hade inte kört någon 
bil med fördröjd turboverkan tidigare, så det var lite svårt i början att 
ge gaspådrag i rätt sekund strax innan effekten behövdes. 

För övrigt var bilen rätt snäll att hantera och det var bara att sätta i 
gång att mala varv efter varv. Ibland blev jag för ivrig och då snurrade 
man av i en snygg piruett ut i gräset. Vid ett tillfälle fick jag t.o.m till 
en klockren 360-gradare med direkt fortsättning som om ingenting 
hade hänt. Som tur var fanns det inga Armco-räcken i avåkningszo-
nerna så det var bara att köra ut igen och fortsätta. Grymt roooligt 
men tillika mycket svårt för mig som kartförare att få in rytmen i 
körningen. I karting har man ju en grym koll på var man har sin bil 
medan det i FPA finns andra parametrar såsom fjädring, vingar, tur-
bofördröjning, dålig sikt och förstås en mycket tyngre bil som det gäl-
ler att komma i fas med. 

Jag ”harvade” på varv efter varv och fick i pauserna goda råd av min 
driverś s coach för dagen Steven Kane (BTCC, F3, FR, FF etc.). När 
jag väl blivit hyfsat varm i kläderna och fått någorlunda flyt i kör-
ningen så började det mörkna och efter ytterligare ett pass var det så 
mörkt att det var lite väl riskabelt att fortsätta testet. Alla broms- och 
tangeringspunkter man tidigare under dagen hade skaffat sig var nu 
som bortblåsta och efter drygt 30 varv runt Bedford Autodrome West 
Circuit var det så dags att köra tillbaka in i garaget och smälta in-
trycken.

Det var en helt omtumlande upplevelse helt annorlunda än vad jag 
förväntat mig från början. Mycket mer fysiskt och faktiskt också psy-
kiskt krävande än vad jag 
någonsin hade trott. Men 
hela upplevelsen var så 
underbaaar……. Nu har 
jag fått blodad tand och 
känner att det här vill jag 
fortsätta med, helt suveränt 
kul, men … ja, Ni vet… 

 Alltså, dags att ge sig ut på 
sponsorjakt!

Charlotte Haegermark
www.charlotteracing.se

Första sittning i bilen. Chris demonstrerar instrumenteringen

Dags att åka ut

Charlotte få goda råd i pauserna av Steven Kane

En otroligt kul bil att köra

Charlotte mycket nöjd efter testet

racing
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Flera av Sportvagnsklubbens medlemmar känner säkert till att 
SVKG:s historia går tillbaka till mitten av femtiotalet. 

En tidig medlem var Rune Ceder. En motorintresserad pappa lät ho-
nom åka med i Midnattssolsrallyt 1951, i baksätet på den ovanliga 
tävlingsvagnen, en 4-dörrars 6-cyl Wolsely. Motorintresset fick i bör-
jan sitt utlopp i flitigt mc-åkande. Men en man i Bollnästrakten, i 
lilla orten Ockelbo triggade i mitten av femtiotalet många svenskars 
lust att bygga sig egna sportbilar. Erik Lundgren i Ockelbo tävlade 
då med egenbyggda specialbilar. Han hade 1956 ihop med en kol-
lega låtit gjuta av karossen till en Ferrari 500 Mondial och sålde sedan 
färdiga sådana i det på den tiden nymodiga materialet plats. Priset var 
överkomliga 1475:- och som donatorbil fungerade det mesta. I de ca 
50 bilar som byggdes totalt användes allt från VW-bottenplattor till 
specialbyggda rambyggen.

Rune fick den unika möjligheten att köpa en överbliven P1900 ram, 
eftersom Volvos korta äventyr med Volvo Sport, en svensk ”Corvette” 
med Glasspar kaross, stoppades abrupt efter bara 67 byggda bilar. 

De specialtillverkade P1900 ramarna höggs alla upp efter produk-
tionen avslutats. Men några få kunde räddas undan. Ett par stycken 
hamnade på Chalmers som studieobjekt. De såldes efter något år ut av 
utrymmesskäl. Genom en lika sportvagns-sinnad kontakt där kunde 
Rune köpa ut en av dessa ramar. En krockad PV bidrog sedan som do-

nator med resterande material. Den fick också bidra med sin identitet. 
Det var före SFRO! Men eftersom den Ferrari-liknande kaross som 
Ockelbo levererade hade en svepande låg huv så blev Rune tvingad till 
egna lösningar för att undvika en ful uppstickande bula. P1900 hade 
liksom PV:n motorn sittande över framvagnsbalken. Med sittbrunnen 
längre bak gick det dock att flytta motorn. Det blev till slut hela 50 
cm flytt bakåt och ca 10 cm nedåt. Därmed fick Rune till en renlärig 
front-mittmotorsportvagn. Det innebar en bil med mycket mer balan-
serad viktfördelning och med bättre väghållning på köpet, något som 
byggaren kunde glädjas åt då bilen blev klar.

Instruktionen som kom från Ockelbo om hur man skulle montera ka-
rossen var ytterst knapphändig. Hela instruktionstexten finns att läsa  
på en bild senare i artikeln.

Så att det tog tid och kreativitet att bygga bilen klar stod utom allt 
tvivel. Rune kunde på kvällstid utnyttja Alpens & Gundersen facili-
teter, där han arbetade vid den tiden. Tillgång till svets och maskiner 
underlättade. Men det blev ändå många timmars intensivt tänkande, 
konstruerande och sena kvällar innan bilen var så klar att den kunde 
köras 1959. Bilen var sannolikt den första som byggdes av en privat 
köpare av karosser, dvs. sannolikt Ockelbo # 3. Målet var givetvis att få 
fram en bil som kunde matcha Erik Lundgrens egen förlaga, Ockelbo 
# 1. Den bilen var mycket mer exklusiv, en mycket vacker Alfa Romeo-

Bilen som den ser ut idag på ett sportvagnsrally i Stockholm. Ekerfälgar ger den fullt ut Ferrari-utseende. 

Rune Ceder, en gammal SVKG sportbilsbyggare och 
en av ”Vassa vagnars Vänner”.
Text; Jan E Rydquist Foto; Rune Ceder m fl

Erik Lundgren i Ockelbo #1

En Volvo P1900 Sport på museum

reportage



www.svkg.nu SVKG-Bulletinen nr 4 – 2008 11

baserad specialare som blev klar redan 1956 och kunde demonstreras 
vid GP-loppet i Råbelöv, Kristianstad samma år. Erik Lundgren fick 
där visa upp den ”helsvenska sportvagnen” i depån tillsammans med 
alla dåtidens snabbaste och förnämsta tävlingssportvagnar. En liten 
händelse i sig men som kom att påverka Runes bil mycket senare.

Då bilen blivit klar kördes den ordentligt. Den fick gå som bruksbil 
året runt. Med sin relativt enkla PV-mekanik var den mycket lätt att 
serva och den var framförallt tillförlitlig. Med en rejäl militärpäls, en 
MC-hjälm och ett värmeelement vid fötterna var körning året runt 
uthärdlig. En lång resa på semestern till Italien en het sommar gick 
mycket bra. Det innebar givetvis hög fart på motorvägar och drama-
tisk alpvägskörning med många intryck från spännande miljöer. Län-
derna i Europa hade då inte så välutvecklade vägar som idag, men 
bilen gick som ett urverk. Att den helt saknade sufflett gjorde inget, 
det fina vädret såg till att den inte behövdes! Snarare var det lite för 
varmt i bilen i den stekande solen under en helt blå himmel. 

I P1900 satt motorn långt fram, högt upp över framaxelbalken

P1900 fick som följd en extremt utformad växelspak.

Här är Runes modifierade P1900-ram med bakåt och neråtflyttad motor, 
väsentligt bättre placerad än originalet

I Runes Ockelbo Volvo gick växelspaken direkt ner i lådan. 

Karossen då den anländeTidig provsittning. Man ser bilens låga profil

reportage

Äkta mittmotorplacering
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Fortsatt uppgradering med nyare PV-mekanik skedde under sextio-
talet med bättre prestanda som följd. Bilen kördes mycket och Rune 
hann med över 10 000 mil innan han sålde bilen 1972. 

Inledningsvis kördes bilen med en trimmad B14-motor och original 
3-växlad låda. Lätt kaross och ram bidrog till låg vikt, ca 650 kg. Det 
gjorde bilen pigg med den lätt trimmade motorn med dåtida obligato-
riska dubbla SU-förgasare. 

Senare kom det i lite nyare motor med mer effekt och en 4-växlad 
låda. Med det blev det en riktigt potent sportbil. Vinterdugligheten 

Hela monteringsinstruktionen! Knappast en Caterham-byggsats!

Bygget blev en artikel i Teknikens Värld

Det började likna en Ferrari till slut

Då bilen kördes året om fick den Porsche Speedster framruta och hardtop. 
Här är Rune i ombyggartagen för rutramen.

reportage
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fick sig också ett rejält lyft med en anpassad Por-
sche Speedster-vindruta och en tillhörande Ock-
elbo hardtop. En vinterresa till Norge med skidor 
på taket gick alldeles utmärkt!

Medlemskapet i SVKG ledde till tävlande och 
många sportvagnsutflykter. Man var då mycket 
färre medlemmar i klubben än i dag och den lilla 
kärntruppen kallade sig oftast ”Vassa vagnars Vän-
ner” Bilen fick visa vad den gick för på bana, på 
Gelleråsen, på Roskilde Ring, Jyllandsringen och 
till och med på Nurburgring. Den var med på ar-
rangemang där kända namn deltog som Nelleman-
Jacobsen, Gunnar Andersson med flera. Den fina 
balansen gjorde bilen snabb och lättkörd.

Färdig bil med elegant ung man i Göteborg i fartigt Ferrarirött fullblod bakom ratten 
och givetvis medlem i SVKG

”Vassa Vagnars Vänner” i SVKG samlades då liksom nu på Götaplatsen. Här uppställda för Teknikens Världs fotograf.

På Italiensemester med elegant bagagelösning Tältet fick plats också. Alla italienare trodde det var en Ferrari! 

reportage
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Rune tappade helt kontakten med bilen efter det att den sålts. Det var 
först på 90-talet då han började med efterforskningar som han kom 
den på spåren. Bilen skulle då finnas i Rydaholm i ett rätt uselt och 
ombyggt skick. En glad entusiast där tänkte sig bygga upp något från 
resterna med en VW-motor men saknade egentligt kunnande. Han 
var dock inte intresserad att sälja. 

Då han tog förnyade kontakter långt senare vid ett besök i Rydaholm 
fick han av en slump klart för sig att bilen sålts vidare i alla fall. Det var 
Magnus Ahlqvist som driver den välkända bilbyggarverkstaden Moto-
rima som hade hittat vraket, köpt resterna och därefter topprenoverat 
den till nära nog original Ferrari-look och skick. Den fina bilen var då 
utställd i hans bilsamling och stod i hans ”vardagsrum”. 

Eftersom Ockelbo-bilen hade ett förflutet med Erik Lundgrens utställ-
ning av bilen i depån på Råbelövs GP 1956, så befanns den till och med 
vara kvalificerad att få delta i det historiska minneslopp, Skåneloppet, 
som ordnades i Kristianstad 1995. Den fick vara med den exklusiva 
skara dåtida tävlingsbilar som inbjöds. Den fick ställas ut ihop med 
racingklassiker som Mercedes 300 SLR, Alfa Romeo Disco Volante, 
Jaguar E-Type, Ferrari mm. Efter utställning i staden kördes bilarna i 
parad ut till Råbelövs gods. Den fick också köra i det nostalgiska upp-
visningsracet som ordnades på den klassiska GP-bansträckningen och 
som numera är en del av ett privatgodsets vägnät.

En svensk sportvagnssmotor Volvo B14

Svepande linjer, numera med strömlinjekåpa som nackskydd

Många Ockelbobilar finns kvar, här en i Ockelbo-museet

Prislista för Ockelbokarossen

Bilen hade blivit återställd och topprenoverad samt fått en helt ny 
instrumentbräda då Rune återfann den i mitten av 90-talet

reportage
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Minsann ingen dålig ”kröning” av en amatörbyggd bils karriär. Bilen 
finns numera hos en ny ägare, en entusiast i Stockholm som kör den 
flitigt på olika sportvagnsrallyn och träffar.

Rune själv...återgick till sitt gamla mc-intresse efter det han sålt bilen 
och fortsatte med stort engagemang inom Svenska Motorcykelklub-
ben SMCK. Han bytte yrke till fotograf och hade ett tag en egen ateljé 
i Göteborg. Sedan blev det fotograferande av bilar för ett svenskt tid-
ningsförlag. Ett i sig intressant yrke. Under senare år blev golfen hans 
stora hobby. Nu i ännu mognare ålder har lusten att bygga kommit 

Tekniska data

Motor B14 1,4 L 75 x 80 mm
Bränslesystem Dubbla SU-förgasare
Effekt Ca 70 hk
Transmission Motorn fram, 
Bakhjulsdrift
4-växlad låda
Ram	 Från	P1900,	men	något	modifierad.	
 Typ stegram med kryssförstärkningar 
Framvagn Dubbla länkarmar  från Volvo PV
 Stel axel från PV
Hjul	 4.5J	x	15”
Styrning Kuggstång
Bromsar  Trummor Från PV
Mått/ L/B/H mm 4200/ 1650/ 1030 
Vikt 650 kg

Rune idag i sin ”verkstad” med all hobbyutrustning. En ytterst elegant och 
detaljerad segelbåt växer fram.

Varje bil blev personligt utförd. Här en bil som står i Ockelbomuséet

Det fanns t o m en officiell Ockelbo-slogga

Ockelbokarossen lever vidare, bl a i Pagano med Alfa Romeo-mekanik

åter. Men nu blir det mer lätthanterliga objekt än bilar. Det är istället 
modeller av flygplan och båtar som växer fram i hans skickliga hän-
der i lägenheten i Lunden. En mängd verktyg och specialmaskiner 
visar på ett perfektionistiskt sinnelag och slutresultatet är fantasiskt 
fina objekt.

Rune har bra minne och har mycket dokumenterat av sin bil i foton. 
Han har också samlat ihop en del nyare videoupptagningar och fått 
tag i några äldre smalfilmer på sin bil.  En del av detta material har jag 
fått glädjen att kunna använda i denna artikel.

reportage
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En stressad dag innan nattrallyt inleddes 
med byte av handbromsbackar för att göra 
både bilen och besiktningsmannen lycklig. 
Tänk att så få detaljer kan kämpa emot så 
mycket. Då jag 15 minuter försenad kom in 
på besiktningen mumlandes något om tra-
fiken runt 16 tiden fick jag möta en intres-
serad besiktningsman, kul. 

Med fräscha papper kunde vi vända vi no-
sen mot nattrallyts startplats i Partille. Efter 
en rejäl rundtur i industriområdet såg vi till 
slut plötsligt SVKG-flaggan. Vi rullade in på 
startområdet och anslöt oss till den lilla grup-
pen av sportvagnar som redan anlänt. 

På parkeringen samlades förutom ett antal 
fina vagnar, också en mängd klubbmedlem-
mar som tog emot oss och alla andra. Efter 
en stunds flanerande och diskuterande så 
drog det ihop sig till start. Vi vinkades av 
med några minuters mellanrum och rallyt 
var i gång. Mörkret faller verkligen kvickt så 
här års så det tog inte lång tid innan det var 
becksvart ute. Som tur är kom jag ihåg pann-
lampan i år. 

Ut på första sträckan och precis som i fjol 
tog det tid att hitta den första kontrollen. 
När man väl sett den första skylten så var det 
enklare att upptäcka nästa. Så det här var ju 
inget problem, nu full fart mot Lerum.  Vi 
tog oss med hjälp av bra noter ner till Lerum 
och fartkameran där var noterad. Föresten, 
såg inte himlen väldigt mörk ut där borta?

När vi kom in mot Lerumsstation så såg vi 
parkeringen genast, kanske lite liten men ok 
då. Nä ingen skylt såg vi, därför ut igen men 
så vände vi in en gång till efter kort diskus-
sion. Nu mötte vi en gul folka, ja det vill säga 
vi rörde på oss men inte den. Kort stopp med 

diskussion om vad som är fel/ 
vilken hjälp som behövs ut-
mynnar i att vi hjälptes åt att 
springa i gång den. Det var 
ett tag sen jag såg och hörde 
en Volkswagen men hade inte 
denna ett konstigt motoljud? 
Den verkade också gå lite 
bättre än jag kunde minnas 
de gjorde?

Tillbaka bakom ratten gjorde 
vi en sista lov på pendelparke-
ringen och kom till slut över-
ens om att det inte var den 
rätta. Vidare, då och 200 m 
längre bort låg den där. Så var det dags att dra 
mot Jonsered och till kontroll 3.

Ha, detta var ju en baggis! Efter trean bar det 
iväg mot Landvetter. Nu började kvällsun-
derhållningen på riktigt. Det blixtrade konti-
nuerligt på himlen och det blev än mäktigare 
ute på småvägarna där det var riktigt mörkt. 
De låga dimmor som låg över fälten hjälpte 
också till att bygga upp en bra stämning.

Väl framme på byvägen började vi leta efter 
angivet grönområde men icke. Vänder till-
baka för att se efter en gång till, vänta, vad 
är det där bakom lastbilen? Jo då, där fanns 
grönområdet och en skylt. Lurigt. Fler delta-
gare gick på samma tabbe där. 

Dags då för oss att försöka hitta kontroll 5.
Vidare ut på ännu mindre vägar igen och vi 
lyckas finna även den 5:e kontrollen vid Peter 
Kors trädgård utan större problem. Ni som 
inte har varit med bil förbi den trädgården än 
så ta en tur dit och gör det. Förutom att fun-
dera på hur ägaren kommit på idén att flytta 

med sig trädgården från Örkelljunga, vilket i 
sig måste varit varit ett stort projekt, så hål-
ler han redan nu på att ytterligare bygga upp 
denna imponerande trädgårdsanläggning.

6:e kontrollen lyckades vi ta av bara farten så 
då var det bara upploppet kvar till Härsko-
gen. Väl framme vid målet fick vi ett fråge-
formulär med inriktning racinghistoria, här 
var vi helt förlorade... Det är bara att inse sina 
begränsningar i bland. 

Eftersnacket nere vid sjön började så klart 
med behandla upplevelser på kvällens ”event” 
men gled sedan så sakteliga över i djupa dis-
kussioner om banåka, vinterbilar, andra bilar, 
mm, mm. Det vill säga precis som det alltid 
blir om du sätter samman en massa bilentusi-
aster runt en eld med god korv och dricka.

En mycket trevlig kväll med ett bra arrang-
emang.

Vi Ses på nya rallyn, var så säker!
Var vi hamnade i tävlingen? Jodå, vi var 
bland de 10 bästa.

Start I skymningen

Äntligen Nattrally igen! SVKG ”Nightmare” 2008-10-02
Text: Christian Wigren  Foto: Johan Andersson

Full fart på grillen I nattmörkret!

touring
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Ämnet är ju nästan outtömligt och många 
har börjat sin privata karriär redan med att 
trimma upp 2-takts mopeder. Vi som kör 
sport- och racerbilar har ju många möjlighe-
ter, att jobba på egen hand eller ta till hjälp. 
Möjligheterna är ju många, endera genom att 
skickligt val köpa rätt bil och motor eller få 
hjälp av olika proffs- och specialistfirmor. 

Men att på egen hand kunna tillägna sig, för-
stå och kunna tillämpa den specialistkunskap 
som ju ändå finns är färre förunnat. De som 
valt enbart jobba med turbomotorer har om-
vänt ibland nått mycket långt utan att riktigt 
veta hur det går till. Oftast har det skett med 
många dyrbara haverier som lärpengar.

En av spärrarna att tillägna sig kunskap (för 
dem som inte specialiserat sig på området på 
en högskola) har varit svårigheten att få tag 
i bra litteratur eller hitta lämpliga kurser på 
svenska. Dessutom med rimligt svår teori 
men ändå på nivå som ger en rättvisande bild 
av hur detta fascinerande område fungerar. 
Alla som andäktigt njutit av det intensiva 
ljudet från en riktigt skarpladdad motor med 
riktigt hög fyllnadsgrad vet vad jag menar. 
Det är lätt att få ståpäls då man hör en motor 
gå fullt med mer än 120 % fyllnadsgrad och 
på höga varv! Då är det verkligen toner att 
njuta av och jag kan lova att en sådan mo-
tors förmåga att andas djupt är minst i paritet 
med den Gunde Svan hade på sin absoluta 
toppnivå!

En person som bestämt sig ändra på saken 
är Lennarth Zander, en person med brett 
förflutet inom motorområdet. Jag hade själv 
glädjen att arbeta ihop med honom under 
ett antal år på Volvo PV. Många känner väl 
till hans enorma entusiasm för motorer, både 
2-takt, 4-takt och kanske allra mest för lad-
dade motorer. Han har därtill den ovanliga 
förmågan att mixa djup specialistkunskap 
med experimentlusta och hans personliga 
projekt är många. Hans extrema 3-hjuliga 
Mjölner tror jag var med i en artikel i Bul-
len för många år sedan. I hans händer har 
utvecklats en rad överladdade motorcyklar 
(en med hjulspinnsförmåga vid 200 km/h!), 
en turboladdad Miata, diverse turboladdade 
dragracing snöskotrar mm. Och listan kom-
mer bli längre, jag lovar! Senast jag träffade 
Lennarth körde han Porsche, en daglig pend-
larbil som nu bytts mot en BMW 135i med 
dubbelturbo. Den kommer snart få högre 
laddtryck och prestanda, den saken är säker!

Lennarth har i sin karriär arbetat med gas-
växling och utveckling för bl a 2-taktare (för 
Jonsereds Motorsågar), på Volvo PV som 
nämnts, sedan på Volvo LV, via en expertroll 
på GM Powertrain och numera på Volvo CE. 
Därmed har han fått arbeta i otaliga motor-
projekt, både på bensin och på diesel. Hans 
breda erfarenhet kommer från många projekt 
i både teori och experiment på 2-takts- och 
4-taktsmotorer i både sug- och turboversio-
ner. Han har dessutom med sig goda peda-

Lennarth Zander i sin ”testbänk”, Mjölner. En hybrid av dragster-mc och bil, Super Se7en framvagn.

En lärobok från 
Boost Busters 
om motorers 
andningsförmåga
Text och foto: Jan E Rydquist och 
Boost Busters

gogiska kunskaper från sin tid som ung as-
sistent på Chalmers.  Viljan att missionera 
för och sprida sina specialistkunskaper har 
funnits länge och nu till slut resulterat i en 
bok. Den är på 176 sidor, lättfattligt skriven 
med mycket färgillustrationer och har titeln 
”Förbränningsmotorns Gasväxling och Upp-
laddning”. Den är utgiven på Jure Förlag, 
Stockholm. 

Undertecknad som har haft glädjen att läsa 
boken och lyssna på en föreläsning på Chal-
mers i vintras ihop med bl a Per Löveryd i 
SVKG. Jag kan notera att detta alster står sig 
väl bland det som skrivits internationellt och 
den borde kunna bli en referensbok för alla 
de som vill sätta sig i och förstå sin motor lite 
bättre. Det bör leda till mer kreativitet och 
större precision då det är dags modifiera den 
vidare och utveckla på egen hand. Med eget 
långt förflutet inom motorutveckling är jag 
kanske lite färgad här, och jag känner mycket 
väl till hur avväga tillgänglighet och lättläst-
het med krav på djup teori. Min uppfattning 
är att Lennarth på ett utmärkt sätt hittat en 
balans som bör tillfredställa målgruppen. 
D.v.s. för dem med stort och genuint motor-
intresse men inte nödvändigtvis från start 
försedda med fulla grundkunskaper om mo-
torer. Bra är också att boken är fullt dagsak-
tuell med de flesta av de senaste koncepten på 
överladdningsområdet inkluderade.

Lennarth ger även via sin firma Boost Busters 
ut olika kompendier och ger dessutom kurser 
i ämnet. I olika omfång, både via direktdelta-
gande och på distans. För den som är intres-
serad köpa läroboken så säljs den via: 

Jure Förlag, Artillerigatan 67, 
114 45 Stockholm.
www.jure.se 

Lennarth Zander själv går att nås via 
hemsidan för sitt kunskapsföretag 
www.boostbusters.com 

Under 2008 har steg tagits för att Boost Bus-
ters ska kunna utföra motorprov i egen test-
bänk och aktuell information om det finns på 
hemsidan.

bokrecension
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Årets sista bankörning med SVKG gick som 
vanligt på Falkenbergs motorbana i slutet 
av september månad. Närmare bestämt så 
sent som den 25:e. Formatet för banträffen 
var som tidigare, dvs som en kvällskörning 
mitt i veckan och upplagt med inledande 
besiktning på sen eftermiddag. Starten 
gick sedan prick kl 16.00 och därefter blev 
det körning fram till dess att solen gick ner 
runt kl 19.00. 

Trots att arrangemanget ligger mitt i en ar-
betsvecka har intresset för banträffen stadigt 
ökat genom åren. I år blev det över 60 del-
tagare uppdelat på 3 olika körpass beroende 
på ambition och erfarenhet. Både medlem-
mar och gäster var som vanligt välkomna att 
för en rimlig avgift köra sina pass runt en av 
Sveriges snabbaste motorbanor. Utan tvekan 
ett perfekt tillfälle för både den erfarne och 
den nyfikne att testa sin bils gränser under en 
kväll med likasinnade.  

Höstrusket var i år ett tämligen missvisande 
namn på arrangemanget då solen sken som 
aldrig förr på en klarblå himmel denna fina 
höstdag. Och det är inte första året som vi 
blivit bortskämda med detta sensommarvä-
der. Tyvärr drar det även med sig en del nack-
delar på just Falkenbergsbanan. Man möts av 
ett otroligt bländande motljus när man pas-

serar krönet på baksidan och en skinande ren 
framruta är att föredra om man ska hitta sina 
bromspunkter. Men det är ett pris man gla-
deligen betalar för att få njuta av lite solsken 
en dag som denna. 

I depån var det som vanligt idel glada miner. 
Kanske var det just det fina vädret som bi-
drog till den glada stämningen. Eller kanske 
ännu mer av det faktum att klubben denna 
gång stod för korvgrillning till dem som var 
hungriga. Ett nytt tillägg för året och som 
var väldigt uppskattat bland deltagarna. Man 
glömmer lätt bort att äta något när det är så 
mycket annat på gång. Och har man inte kon-
centrationen på topp finns det naturligtvis en 
ökad risk att man hamnar i grusfållan. 

I ”line-up” gick diskussionerna heta och det 
var väldigt kul att se så många nya talanger 
bland alla bekanta ansikten. För vissa var det 
premiär på banan i egen eller lånad bil medan 
andra tog tillfället i akt att sortera ut räserbi-
len. Men på banan fanns det plats för alla i 
och med de olika körpassen som blev väldigt 
jämnt fördelade. Och respekten för varandra 
var något som genomsyrade alla dagens kör-
ningar.

Arrangörerna med 
Niklas Falk i spetsen 

skötte det hela felfritt som vanligt och de få 
incidenter som uppkom under dagen löstes 
snabbt och på bästa vis av den nu ganska ruti-
nerade skaran. Detta innebar att varje grupp 
fick ca 4 körpass på 15 min vardera. Det ger 
som mest 1 timmes effektiv tid på banan vil-
ket är mer än vad de flesta förare och deras 
material orkar med. Dessutom får man ju 
spendera över 3 timmar bland vrålande mo-
torer och banpreppade sportvagnar. 

Kanske är det just detta som lockar så många 
deltagare inte bara från SVKG till Hallands-
kusten år efter år?

Höstrusket 2008 – En ruskigt bra banträff
Text: Henrik Pihl  Foto: Peter Karlsson

Miator i alla de former

Anne dyker på insidan av Pers CorvetteKlappjakt i chikanen

racing
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”SVKGs egen utsände i USA ” har under 2008 bland 
andra racingaktiviteter kört ett antal Formula Drift 
Pro Am tävlingar i en Nissan 350 Z. Knutet till det 
fick jag chansen att besöka den största motorport-
mässan i USA, SEMA i Las Vegas.
 
Formula Drift som motorsport och tävlingsgren är 
mycket stor och växande i USA. Jag kommer att rap-
portera mer om drifting i en kommande artikel. Mina 
erfarenheter från säsongen 2008 är att det rör sig om 
en mycket kvalificerad och professionell sport och 
handlar mycket mer om än att bara kunna showa och 
sladda runt.
 
Till SEMA kom jag som inbjuden gäst till drifting-
arrangören Just Drift och min sponsor City Tire On-
line. Mitt uppdrag var att träffa en välkänd däcktill-
verkares motorsportchef och tillsammans med dem 
fick jag ta del av hur de planerar att lägga upp sina 
aktiviteter under de närmaste två åren och hur jag skulle kunna passa 
in i deras förarportfolio. Fotot ovan där jag står tillsammans med John 
Shin, City Tire Online, säger väl allt.
 
På grund av olika sponsormöten hann jag endast med en snabb rund-
vandring i de stora mässhallarna. Men jag fick ändå se att de många 
besökarna bjöds på ett stort utbud och en otrolig variation av olika sor-
ters sport- och racerbilar, alltfrån klassiska amerikanska muskelbilar 
till ALMS-vrålåk från BMW och Porsche. Bredden var stor med också 
de senaste vassa gat- och rallybilarna och massor av klassiska vackra 
italienska sportvagnsåk. Dessutom fanns alla de trimningstjänster 
och trimdelar som kan tänkas behövas i en racing- eller sportbil. I 
sin helhet erbjuder man garanterat på något för alla, oavsett smak el-
ler avsaknad av sådan ... Jag kommer garanterat tillbaka till SEMA-
mässan nästa år. 

Mina medbesökare Marcus Fasth och John Shin lät verkligen kame-
rorna jobba och några av deras bilder ser du här. Vill du ser mer av 
mässan och fräcka bilar så kan du gå in på följande länkar:
http://autorapid.bloggagratis.se/2008/11/07/1089377-usa-sema-show-dag-2/

http://citytireonline.com/news/?p=33

För min egen del är det förberedelser inför nästa säsong som gäller 
med fys- gokart- och driftingträning. City Tire Onlines Nissan 350Z 

Drifting to SEMA in 
Las Vegas... största 
motorsportmässan i USA.
Text: Carl Rydquist, Foto: Marcus Fasth

Klassisk amerikansk sportvagn i ny tappning: Mustang

Klassisk amerikansk sportvagn, en nybyggd Cobra

BMW:s nya M3 GTR, för American Le Mans Series. King of the Ring, en vässad Viper

reportage



SVKG-Bulletinen nr 4 – 2008  www.svkg.nu20

B Sportvagnsklubben Göteborg
Box 52031
400 25 GöteborgFöreningsbrev

S
P

O
R

TV
AGNSKLU

B
B

E
N

 
GOTEBORG 

Porto

Betalt

Dalaslingan 1, 231 32 Trelleborg • 0410-444 67 • info@wendels.se

Amerikansk och Europeisk skönhet

Porsche i nostalgisk dekor En racig Lamborghini

har precis lämnat Technosquare, som byggt en riktig bur i bilen och trimmat 
motorn till 550 hk med hjälp av dubbelturbo. Detta är en av de bilar jag kom-
mer att köra under 2009.
 
Håll koll på min blogg www.blog.carlrydquist.com under vintern för fler ny-
heter! Bifogar ett par bilder från årets Pro Am Nationals tävling i november. 
Trots att jag kört med en föga konkurrenskraftig bil under 2008 slutade jag 
som 7:a, något jag är mycket nöjd med. Med mer erfarenhet, en bättre bil och 
framförallt deltagande hela ssongen 2009 hoppas jag kunna rapportera ännu 
bättre resultat slutet av nästa år!

Hälsningar från Kalifornien!
 Carl

Carl i sin driftingbil Nissan 
350Z, i Formula Drift Pro 
Am National Final i no-

vember, på sin väg till plats 
7. Placering 1 till 8 avgörs i 

”tandemkörning”.


