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Ledaren: Höst och brittsommar  Reportage: Tillbaka till Blaue Ecke

Teknik: Senaste nytt om våra bilars bränslen!  
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ledare

Höst och brittsommar.

Höstens tid är här och dess färger har 
börjat visa sig alltmer samtidigt som 
värmen hänger kvar. 

Detta i kombination med att Heik-
ki fortfarande är en ”go gubbe”, 
arkitekt & racerförare ger en full-
späckad kalender som gör att var-
ken tiden eller blyertsen räcker till 
allt. Alltså har han lagt ledareskriv-
pennan i pennstället och författat 
sin sista ledare i SVKG bulletinen 
nr 2 2011 och lägger nu istället 
hela sin kreativitet på att skapa 
något skönt arkitektoniskt mäster-

verk. Många är vi som med glädje 
läst hans trevliga ibland kritiska, 
spefulla men alltid välformulerade 
ledare. Flytet har alltid funnits i 
pennan, synd att inte riktigt samma 
flyt funnits på racerbanan, men nu 
när detta tidskrävande uppdrag är 
släppt finns extra tid till att finslipa 
spårvalet .  
Jag vill här och nu tacka för din tid 
som ledarskribent och tipsen att 
lägga in P2 som snabbval på stereon 
och att fylla vinkällaren till brädden 
i fall kreativiteten till kommande le-
dare inte självant rinner till.  Just nu 
är mitt sug efter kreativitet stort och 
kvällens kinkiga belägenhet är om 
kreativiteten är att finna i vitt, rött, 
tyskt eller franskt. Jag tror dock det 
lutar åt rött, engelsk och en kvälls-
tur som träning inför årets nattrally.
Hoppas vi ses där.

Anders Jansa ”chefredaktör”
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klubbnytt

Joachim Osbeck i sin Elise under 
årets SSM på knutstorp. Foto:  
Bengt-Åce Gustavsson, Racefoto.
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In memoriam: Carl-Gustaf “Charlie” Linnæus  Racing: En sommar med Elise i Roadsport B.   

Touring: Touring Göteborg - Le Mans – Del 1

bulletin

Ledaren: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  Reportage: Tillbaka till Blaue Ecke

Teknik: Senaste nytt om våra bilars bränslen!  

I år så långt 42 nya medlemmar inklusive stöd-
medlemmar och drygt lika många som lämnat 
klubben. En genomgång av mailadresser visar 
att vi har ca 317 fungerande mailadresser på 367 
medlemmar.  

Jag skulle därför vilja be de av läsarna som inte 
fått mail från klubben den senaste tiden via 
Magnus Gunnarsson att datera upp sina mail-
adresser. Skriv till mig  bennywahlberg@hot-

mail.com och lämna din fungerande mailadress. 
Det är ett enkelt och smidigt sätt att får infor-
mation om t.ex. klubbträffar. Senaste utskick 
var 22 september,

Kom även ihåg att datera upp postadresser och 
telefonnummer om dy flyttar. 

Ha det bra och vi ses kanske på inneträffarna. 
Er kassör Benny Wahlberg.

Kassören informerar

Namn  Ort Sportvagn Årsmodell
Ulrich Richter Göteborg Audi TT Coupe 2000
Marek Niemand Torslanda Mazda MX-5 Mk3 2,0 Roadster 2007
Ulf Lidbrink Vallda Mazda MX-5 Miata 1990
Kjell Nordberg Brämhult Jaguar S-Type 3,0 Executive 2004
Jan Warg Karlstad Pagano 2002
   Lancia Beta HPE 1977
   Alfa Romeo 75 TS 1987
Thomas Svernfors Göteborg   
Philip Carlson Frillesås   
Peter Fredriksson Harlösa   
Carl Rydquist Göteborg   
Bosse Inerfeldt Torslanda Volvo C 70 1998
Patrick Hägerström Västra Frölunda   
Eva Nilsson Fjärås   
Dan Sjöland Lerum Chrysler Viper GTS 1999
Stefan Ottosson Västra Frölunda Corvette C6 2009
Sebastian Ekman Västra Frölunda   
Nils Ljung Göteborg BMW 325i 1987
   BMW 335i Coupé 2007
Tobias Good Västra Frölunda Porsche 944 Turbo 
Mattias Bengtsson Särö   
Albin Birath Göteborg   
Margita Lenhoff Hunnebostrand   
Carl Olsson Göteborg Toyota MR 2 1991
Jacob Ohlander Göteborg   
Bengt Ljungholm Romelanda De Tomaso Pantera 2 1991
Olav Björkedal Göteborg   
Christian Hobohm Göteborg Porsche Carrera RS 1986
   Ferrari 430 2006
Ebba Hobohm Göteborg   
Minna Hobohm Göteborg   
Peter Pikner Göteborg   
Albert Hobohm Göteborg   
Louise Pikner Stockholm   
Simon Rova Hisings Backa   
Christian Eriksson Askim Porsche 911 Carrera S 2008
Anders Lundén Göteborg Superseven 7 2006
Johan Jörneman Torslanda Audi R8 2007
Mathias Pelkonen Partille BMW M3 E30 1987
Jörgen Karlsson Västra Frölunda Lotus Elise S2 2001
Per Elvinsson Ytterby BMW M5 1999
   BMW 635 Csi 1984
Dominik Wochowski Tungelsta   
Mikael Nätt Tullinge   
Mathias Dagerhed Göteborg   
Gabriel Pap Stockholm   
Peter Rubinstein Lidköping   
Thomas Carlsson Göteborg Porsche Carrera 4S 2003
Alvar Lidmalm Varberg   
Josefine Kastberg Varberg   

Nya medlemmar 2011  (4/11 2010 - 20/9 2011)
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Nürburgring känner alla till. Bekant för många 
Ringenrävar är säkert också hotellet Blaue 
Ecke i Adenau. Jag bodde där för 25 år sedan 
och beslöt nu att återvända, delvis av nostal-
giska skäl, delvis för att jag ville låta Porschen 
uppleva Das Vaterland. Ett lämpligt tillfälle att 
åka var Oldtimer Grand Prix i augusti. 

Historisches Haus Blaue Ecke är en 
1600-talsbyggnad  som sett både svenska 
knektar under trettioåriga kriget och de al-
lierades bombningar. Numera finns en ny-
byggd del där jag fick bo, i ett rum kallat 
“Fuchsröhe” men den lilla parkeringen på 
baksidan fanns kvar. En Ferrari Testarossa 

var parkerad nedanför mitt fönster så någon 
väckarklocka behöve jag inte.

Trafiken till banan passerar utanför så ho-
tellets uteservering erbjuder världens span-
läge. Det är väldigt vackert i Eifelbergen, 
med mjukt rundade berg, man förstår varför 
det kallas “Die Grüne Hölle”. Sista delen av 
körningen - på småvägar - är rena turistre-
klamen.

Jag beslöt att pröva två olika vägar. Ner 
via Fredrikshavn, hem via Storebælts- och 
Öresundsbroarna. Det innebar färja från 
Göteborg, sedan E45/A7 till Hamburg, där-

efter A1. Hemvägen innebar samma väg en 
bit upp i Jylland, sedan E20 via Odense och 
Köpenhamn till Sverige. Det visade sig att 
nervägen var betydligt kortare, samman-
lagt 104 mil med övernattning hos dottern 
i Århus. Hemvägen var sammanlagt över 
130 mil, men då gjorde jag en liten detour 
vid Flensburg för att handla. Längre väg än 
att åka färja alltså men inte nödvändigtvis 
långsammare eftersom jag slapp köa i Putt-
garden. 

Kostnaderna blev inte så blodiga. Färjan 
kostade 750:-, den första bron 220:- danska 
pengar och den svenska 360:-. 944:an vi-

reportage

Tillbaka till Blaue Ecke
Text och bilder: Onkel Tom

Blaue Ecke flaggar svenskt dagen till ära. Min tolvcylindriga väckarklocka.
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sade sig vara rena “miljöbilen”, bara 0,9 liter 
per mil. Jag kunde hålla ett snitt på drygt 
100 km/h, vilket är OK för en långresa. 
Man kan köra fort vissa sträckor, men fast-
nar snart i det allmänna trafiktempot igen.

Vi fyrtiotalister är sena att ta till oss ny tek-
nik, så det här var första gången jag använde 
en GPS. Ja skratta ni! Jag säger som när mo-
bilen kom: “Hur klarade man sig innan?” 
Jag anlände till Hamburg i morgonrusning-
en och hade nog snurrat där än om jag inte 
hade haft GPS:en. Det perfekta hjälpmedlet 
för den ensamme chauffören! 

reportage

Vacker så man kan ha den bara för att titta på.

I specialheatet för E-typer åktes det rikigt brett.

Lotus Elite, söt bil men inget för fullvuxna.

En Ferrari i sandfällan, en Jaguar på väg dit och en Lotus som klarar sig.

Resan började på Stena Danicas bildäck. Tyska Alfa-klubben hade trevlig buss.
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Ferrari 275GTB, fick dela garage med tretolvan. Lister, femtiotalsracer med Jaguar-teknik.

Porsche 935, extrembygge med 911-linjerna kvar.

Avfärd klockan 06 från Århus.

En höjdare som hoppar över köerna.Några veckor tidigare gjorde Vettel & Co. upp här.

Bara en tävling kördes på Nordschleife, öv-
riga lopp gick på “nya” banan. På lördagen 
gick vi i depån och på söndagen satt vi och 
kollade i slutet av startrakan. Det skjuter på 
rätt ordentligt där och den första kurvan 
är knappt doserad. Gammelbilarnas bris-
tande fäste och dåliga bromsar gav präktiga 
uppställ i vätan. Riktigt Ringenväder var 

det; sol, ösregn och dimma om vartannat. 
Stundtals var det så tjockt att borgen inte 
syntes.

Och det fanns läckra gamla racerbilar i mas-
sor, bl.a. en Ferrari 312P som jag återsåg ef-
ter 42 år. Förra gången var det Chris Amon 
och Pedro Rodriguez som körde en fabriks-

bil i VM-deltävlingen på Brands Hatch. 
Tretolvan, med en treliters F1-maskin, anses 
som en av Ferraris vackraste racersportvag-
nar och byggdes bara i tre exemplar. Som 
Porsche-ägare hade man önskat att fabri-
ken hade plockat ut lite godbitar från mu-
séet och visat upp. Men ett knippe häftiga 
935:or från 70-talet fick vi se i alla fall.

reportage
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I dag innehåller all 95 oktanig bensin i Sve-
rige 5 % etanol. Det europeiska bränslekva-
litetsdirektivet (2009/30/EG) föreskriver 
inblandning av upp till 10 % etanol i bensin 
fr.o.m. den 1 januari 2011. I Sverige kommer 
inblandning av upp till 10 % etanol i 95 okta-
nig bensin att vara tillåtet från 1 maj 2011, 
då det införs i svensk lag. Bränslet kommer 
att kallas E10.

En bränslekvalitet (företrädesvis 98 oktan) 
som får innehålla upp till 5 % inblandning 
av etanol kommer att finnas tillgänglig för 
de modeller som inte kan använda E10 
(bensin med upp till 10 % inblandning av 
etanol). Organisationen Bil Sweden har 
gjort en lista på (moderna) bilar som klarar 
det nya bränslet. Däremot sägs inte något 
om hur våra äldre fordon kommer att klara 
bränslet. Kan vi räkna med driftstörningar, 
värmelås och slitage på grund av bytet till 
E10?

Albert Schulhof har följande att berätta om 
vilka erfarenheter man har i Tyskland av det 
nya bränslet:

Från och med den l:e januari säljs i Tyskland 
drivmedel med en tioprocentig inblandning 
av bio-etanol. Redan tidigare med den hit-
tills försålda femprocentiga blandningen, 
har det stundom funnits problem vad det 
den äldre bilparken beträffar. Likväl hotar 
oss inte något superbränslekaos - inte än. 

Är biobränsle bra eller ej? Följer man (den 
tyska) miljöministerns argument, innebär 
biobränsle stor nytta för miljön. E10-bräns-
let, med den tioprocentiga etanolinbland-
ningen i den form det står till förfogande i 
dagsläget, sparar oljeresurser så det ekolo-

giska bidraget blir betydande. Den nuva-
rande E10-regleringen baseras på riktlinje 
2009/30/EG från den 23:e april 2009 som i 
sin tur syftar till ändringen av EU: s bränsle-
kvalitets riktlinje 98/70/EG.

Tvärt emot EU:s positiva uppskattning och 
beslutsglättighet radas det upp negativa er-
farenheter som flera ägare av äldre fordon 
gjort. Det etanolhaltiga bränslet orsakar 
betydande skador i främst bränslesystem, i 
tank, insprutningsanläggning samt förgasa-
re. Generellt kritiseras bränslets hållbarhet, 
ty etanol är hydroskopiskt, m.a.o. suger åt 
sig omgivningens fuktighet.

Detta ger i den snabba förfalloprocessen 
upphov till bildande av skadliga produkter 
som i sin tur skadar alla de beståndsdelar 
som dessa kommer i kontakt med. Märk väl, 
dessa konstaterade problem är relaterade till 
det hitintills marknadsförda femprocentiga 
etanolbränslet. Detta säljs sedan nittiotalet 
och förblir tills vidare tillgängligt. Hotar nu 
med den dubbla etanolmängden i bränslet 
fördubblade skador? Det får framtiden att 
utvisa. Faktum är, att det finns redan nu 
nog med problem, så som tidigare förfråg-
ningar bland fordonsägare visat.

Många klagomål har registrerats beträf-
fande läckande bränsleledningar och tankar 
som korroderar från insidan. Till detta till-
kommer packningar som löses upp så att ef-
ter att man tankat fullt upp bränslet sipprar 
eller till och med skvätter ut. Korroderade 
tankar och ledningar är på dagordningen. 
Vad insprutningsanläggningar beträffar, 
verkar i första hand mekaniska så som Ku-
gelfischer samt Bosch K-jetronic vara i fara.

Det skadade bränslet kan täppa till de 
finmekaniska komponenterna samt i vär-
sta fall skada dem på ett irreparabelt sätt. 
Bensinpumpsmembraner blir angripna.
SU-förgasarnas metallegering angrips dä-
remot inte, inte heller flottören. Ofta har 
konstaterats att reprodelar blir angripna 
(sämre kvalitet?). Dessutom håller de inte 
i limfogar. Gummiledningar blir värdelösa. 
Även motorerna påverkas genom att den 
lägre kompressionen orsakar ofullständig 
förbränning. Detta, i sin tur främst hos för-
krigsmotorer, orsakar att förbränningsrester 
blir kvar på ventilsäten respektive i ventilfö-

Senaste nytt om våra bilars bränslen!
Text: Albert Georg Schulhof 
Foto: Onkel Tom & från utredningar om alkohol i bränsle USA, England och Tyskland.

teknik

Gummislang som svällt ca 20% 
pga. alkohol i bränslet

En slang ej anpassad för alkohol, som svällt 
pga. etanol i bränslet
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ringar. Motor går inte rent.
I jämförelse med den vanliga bensinen inne-
håller etanolbränsle ca en tredjedel mindre 
energi, vilket ger lägre effekt. Enligt ben-
sinbolagen behövs ca 3 % mer bränsle för 
åtgång. Detta gäller alla motorer försedda 
med lambdasond. Det i sin tur, kan lätt 
innebära stigande priser för framställning av 
biobränsle är dyrare än bensin framställd på 
mineraloljebas. Många moderna fordon kla-
rar inte av det nya E10-bränslet. Det kom-
mer därför även i fortsättningen att finnas 
E5-bränsle. Säkerligen kommer oljebolagen 
i en eller annan form att ta betalt för detta. 
Fram till år 2013 är tillgång på E5-bränsle 
garanterad - så långt sträcker sig nämligen 
det aktuella EU-beslutet. Den tyska staten 
förordar att den även i fortsättningen vill ha 
kvar E5-bränsle på den allmänna markna-
den. Hur oljebolagen ställer sig till detta är 
det dock ingen som vet.

Vad kan man då göra för att undkomma 
dessa problem? Vardagsbilen går halvvägs 
säker. I Tyskland har man sammanställt en 
lista på alla de fordon som klarar det nya 
E10-bränslet. (Denna kan fås för övrigt på 
www.dat.de). I regel går dessa angivelser 
dock från och med år 1995. Vid rådande 
osäkerhet kan man alltså tills vidare stanna 
kvar vid E5-bränslet eller tanka 98-okta-
nig Super Plus. Inför längre perioder är det 
tillrådligt att tillsätta bensinstabilisator i 
tanken men kontrollera skicket på slangar, 
tank och tankgivare. Mer än så kan man 
i rådande läge ej göra.  Så långt Tyskland. 
Tyskland är förvisso tungt vägande medlem 
inom EU, det är allom känt. Det finns trots 
allt dock även andra nationer inom EU där 
bilhobbyn frodats längre än någon annan-
stans, nämligen Storbritannien. Låt oss där-
för vända blicken västerut.

Vad säger engelsmännen?
Jo, det engelska transportministeriet har 
nyligen offentliggjort en rapport om pro-
blemet. Transportministeriets studie beträf-
fande etanolbaserade bränslen bekräftar att 
bensin som blandats med etanol är orsaken 
till problem för förare med klassiska fordon 
över hela världen. För studien står Dr. Ste-
phen Wall, Senior Scientist at Qineti Qs Fu-
els and Lubricants Centre. Man undersökte 
fordons bränslesystem med avseende på 
materiaIkompabilitet (alltså om materialen 
tål detta bränsle eller blir påverkade därav), 

fenomenet med isning i förgasare samt mo-
toregenskaper i samband med att blyfritt 
bränsle blandat med tioprocent etanol (El0) 
användes. EU:s direktiv säger att El0 skall 
ersätta E5 blandningen till år 2013 senast 
dock 2015. Man fann inget bevis för isning 
- tvärtom visade det sig. Däremot påvisades 
det att följande kan hända:

I. Igensatta bränslefilter p.g.a. etanolens 
förmåga att lösa upp gammal smuts lagrad 
i tanken, upplösning av packningar: samt 
angrepp på galvaniserad yta.

II. Rostangrepp som förorsakar blockerade 
förgasaremunstycken, speciellt accentuerat 
genom att fordon inte användes frekvent 
samt onormalt slitage av nålar, munstycken 
samt elastomeriska hus. Allt detta bidrar av-
sevärt till ökad brandrisk.

III. Potentiellt mycket farliga situationer 
då förgasareinställning samt inställning av 
mekaniska samt elektroniska insprutnings-
anläggningar rubbas, givet att etanol inne-
håller 35% av syre.

IV. Avgastemperaturer höjs med upp till 30-
50% vilket leder till fel på katalysatorer.

V. Bildande av gasbubblor samt problem att 
starta därigenom vid varm motor.

VI. Fel på motor förorsakat genom att av-
lagringar formas på ventiler, ventilsäten och 
kolvar.

Undersökningen sluter sig till att fordon 
som är tio år gamla eller äldre, sådana som 
är utrustade med förgasare men även med 
direktinsprutning daterad före år 2006 inte 

borde begagna sig av E10-bränsle utom då 
respektive fordonstillverkare explicit god-
känt detta. Ovan medför i sin tur att 8.6 
miljoner fordon eller 38 % av den brittiska 
vagnparken inte är i stånd att använda El0-
bränsle.

Sedan år 2009 har franska fordonsägare bli-
vit uppmanade att inte använda El0-bränsle 
till sina bilar tillverkade före år 2000.
 I Australien är ägare till fordon tillver-
kade före 1986 uppmanade att inte använda 
etanoluppblandat bränsle i någon form.
 I Tyskland är 3.4 miljoner fordon ej 
kompatibla med E10, vilket har medfört se-
nareläggning av bränslets introduktion. E5 
säljs tills vidare i Frankrike och Tyskland 
under benämningen ”Super 98”, se härom 
det jag tidigare skrivit ovan, observeras bör 
dock att oljebolagen ej behöver ange hu-
ruvida deras respektive bränsle innehåller 
etanol eller ej, säker kan man alltså aldrig 
vara på vad man får när man fyller på. För 
bilar som används dagligen är detta problem 
hanterligt. Däremot drabbas våra hobbyfor-
don som kanske är avställda veckovis med 
problemets fulla kraft då, som jag redan 
skrivit, E10-bränsle är hydroskopiskt och 

därigenom separerar hela 
tiden. Några additiv, allt-
så tillsatsmedel som löser 
eller åtminstone mildrar 
etanolens verkan, finns 
inte heller.

Hur situationen är i Amerika känner jag 
inte till. Dock vet jag att man försöker att 
aktivt förhindra E15-bränslets introduk-
tion. Observera att jag hela tiden skriver om 
EU:s direktiv som gäller E10.

Trevlig höst!
Albert Georg Schulhof

En ny förgasare

Pump för insprutning

Samma förgasare efter bara 800 mils körning 
med hög halt etanol i bränslet.

Avlagringar på ventiler

Vid lång avställning kan man få fasseparering

teknik
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Carl-Gustaf “Charlie” Linnæus
1944 - 2011

En välkänd motorprofil har lämnat oss. “Charlie” arbetade hela livet inom yrken 
som var relaterade till bilar och motorsport. Under en tid var han även ordförande 
i Sportvagnsklubben Göteborg. 

Under 1960-talet arbetade han hos Michelin i Göteborg. Men han är kanske 
mest känd som VD för och delägare i Auto-Alfa som han startade 1971 tillsam-
mans med Kåre Lindén. Firman specialiserade sig på att serva Alfa Romeo och 
exklusiva sportvagnar. Den första verkstaden låg på Kruthusgatan, men redan 
1974 flyttade man till den adress som de flesta säkert känner till: Mölndalsvä-
gen. Där kom man att stanna i närmare 25 år. Många är kunderna som pas-
serade genom verkstad och reservdelsförsäljningen för att landa i fikarummet 
och prata roliga bilar med Charlie. Med sitt stora hjärta för bilar och motor-
sport var Charlie också med och härjade på tävlingsbanorna bl.a. med en Lotus 
23B i SSK:s prototypklass och senare även med Auto Alfas satsning i Super 
Saloon-klassen med en Alfa GTV med Cosworth GA-maskin och McLaren 
F1-transmission. “Det var alltid roligt när Charlie var med” minns vännen och 
arbetskamraten Kåre Lindén. “Det spelar ingen roll om det var en lunch på job-
bet eller en Englandsresa…”. Charlie sörjs närmast av hustrun Anne-Christine, 
dottern Anna samt sonen Carl.
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Sportvagnsmästerskapet – Roadsport är en 
racing-serie som baseras på gaturegistrerbara 
sportvagnar och delas in i A, B och C efter vikt/
effekt. Den körs i fem deltävlingar och följer of-
tast någon större racing-serie.

Bilen jag tävlar med i Roadsport B för året 
är en Lotus Elise S2 första modellen, med en 
Rovermotor på ~ 150 hk och en tävlingsvikt 
på 850 kg. Bilens huvudsakliga styrkor är dess 
väghållning och aerodynamik. Den har också 
ett temperament som kräver att föraren är på 
alerten när gränsen/baken kommer J 

Inför sommarens race låg jag trea i serien och 
tre intensiva race väntade över den svenska 
semesterperioden. I år körde vi bl.a. tillsam-
mans med SRL, Swedish Racing League som 
det skrevs om i förra numret av Bulletinen.

SSM - Ring Knutstorp 8-10 juli
Svenskt Sportvagnsmeeting. Den största och mest prestigefulla täv-
lingen i Sverige med ett närmast oöverskådligt antal deltagare i näs-
tan lika många klasser som kör ett kval och två race över fredag, 
lördag och söndag.

Kval - blött 
Kvalet kördes på en regntung bana. Blött är ett underlag som passar 
mig och som gör att motorstarka bilar inte kan utnyttja sitt övertag 
- nu krävs förarinsatser och kunskap om att kunna ställa in bilen 
och köra mjukt men ändå med attack så däcken får värme och ändå 
hålla kvar bilen på banan. Kvalet går bra och jag landar 6:e kvaltid 
tillsammans med A-klassen och är klart först i B-klassen. Känner 
möjligheter att kunna göra ett bra första rejs.

Rejs 1 – torrt. 
Dags att förvalta min 6:e pole B-klass plats och leverera.
Hela familjen Osbeck har kommit ner och bänka sig inför racet, 

mina grabbar (Gustav, Harald, Philip) ger stora kramar och önskar 
lycka till - nu tusen skall det köras för familjen!
Med massa fjärilar i magen åker jag till line-up och funderar på hur 
jag skall köra, jag vet att motorstarka bilar kommer att komma ikapp 
och jag behöver ligga på från start till slut för att kunna ta segern 
som jag behöver för att klättra i serien. Stående start och jag kommer 
iväg bra, kör aggressivt och lyckas t.o.m. köra om några A-bilar i 1:a 
svängen - gott! Nu gäller det att hålla huvudet kallt och fokusera på 
körningen i 12 varv utan att stressas av bakomvarande. Kämpar i 12 
varv och lyckas gå i mål som segrare med 0,2 sekunders marginal till 
närmsta konkurrent. Enligt andra körde jag de sista varven lite väl 
defensivt men tyckte själv jag var inom gränsen. Härliga gratulatio-
ner från grabbarna väntade.  

Rejs 2 - försöka hänga med. 
Grabbarna gör allt för att peppa farsan till att kämpa. Målet är na-
turligtvis att ta en pallplats, men jag är längre ned i startplaceringen 
så det känns inte troligt. Lyckas få till en kanonstart, klipper ett 

racing

En sommar med Elise i Roadsport B. 
Text: Joachim Osbeck   Foto: Bengt-Åce Gustavsson
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antal bilar i första kurvan och är snart uppe på 2:a plats, jagar hårt 
några varv men får släppa av och är nere på 3:e plats. I klassen ovan 
(A) smäller det i en skymd kurva och jag lyckas just undvika att 
ränna in i en bil och får ta grusfållan, upp på banan igen och jagar 
upp mig till 4:e plats och får vara nöjd, trots allt.

SRL – Falkenberg 23-24 juli
Några veckors semester hans med och inför Falkenberg kändes det 
tufft eftersom banan passar muskelbilar och några riktigt vassa bilar 
var anmäld i min klass bl.a. en kraftigt ombyggd Audi TT från Ace 
Competition med duktig chaufför. Hjälpen skulle även denna gång 
visa sig komma från ovan och helgen bjöd på så mycket regn och 
vissa rejs fick t.o.m. avbrytas p.g.a. vatten.

Kval - blött
Kvalet körde i kraftig blöta och öppna bilar hade det inte lätt, lan-
dade en topptid i det blandade startfältet. Samma tankar som SSM 
formades, gäller att gå ut hårt och försöka hålla hela vägen.

Race 1 – blött, fokus på att hålla bilen på banan och inte riskera något. 
Då serien närmar sig slutet börjar bilar satsa hårdare för att ta pla-
ceringar, lätt att köra av och hamna i andra klassers fajter. Bestäm-
mer mig för konservativ körning och inte attackera. Starten går bra, 
håller mig i topp genom första varven och släpper andra klassers bi-
lar som attackerar hårt. Matar på varven och kör om bilar men är 
aldrig direkt hotat av konkurrenter i B utan landar en första plats J 
Åter är familjen och en jobbarkompis (Stefan B) på plats för att 
gratulera. Mentalt betyder det mycket att ha en heja-klack på läk-
taren. Kämpar hårdare när man vet att någon står och tittar. 
Smått overklig känsla börjar dyka upp, jag tycks kunna vara 
med och slåss om topplacering i år. Gäller dock att inte ta ut nå-
got i förskott utan bara metodiskt jobba på i varje rejs och ta 
kurva for kurva och se till att bilen håller, poängsystemet straf-
far hårt om man klantar till det i något race – alla räknas. 

Race 2 - blött, torrt, blött, tajt mot Audi TT.
Start enligt varvtider från race ett, Audi TT:n har gått nå-
got fortare och startar strax före. Får till en bra start men 
blir stängd av Audi som missar växlar samtidigt som bi-
lar bakifrån attackera hårt. Trångt in i första kurvan.  
Upptorkande och TT:n kan dra iväg och kör bra, klarar inte hänga 
med i tempot utan tappar. En rad avåkningar och Safety Car kom-
mer ut och fältet tajtas ihop igen bakom denna. Gör några attacker 
på sista varven men lyckas inte ta mig tillräckligt nära för seriös at-
tack. Landar säkert på en 2:a plats just bakom Audin och är mycket 
nöjd med helgens insats.  Stefan och familjen grattar – känns under-
bart! Mycket slit med bilen och mera körning har gett resultat – jag 
vågade pusha på på Falkenberg mera än vad jag tidigare har gjort, 
börjar bli mera ”ett” med bilen och förstår hur den skall köras.

SRL – Anderstorp 6-8 augusti – Grand final!
Inför finalen låg jag nu i ledning i serien med 6 poängs marginal ned 
mot närmsta konkurrent. Då racebudgeten var ansträngd efter som-
marens alla race, plus att jag inte skulle kunna matcha motorstarka 
bilar på Sveriges snabbaste banan tvekade jag att köra, men efter 
peptalk från familjen bestämde jag mig att ta anta utmaningen och 
låta Elisen ge dem en match!  Inte kan man ge upp på walk-over inte.

Närmaste konkurrenter var Max i en ombyggd TR, Anders Ericsson 
i Caterham 7 och Joakim Birgersson också i Caterham 7 

Åter igen skulle en blöt bana spela mig i händerna – och kunde ta en 
1:a plats och en 2:a plats och därmed säkrade jag en serieseger, första 
året i Roadsport B. 

Två kval gavs med bästa tid för start. Ett gick i torrt där jag landade 
2:a startplats i klass B efter nr 43. 

Rejs 1 gick i kraftigt regn och jag hade inga större svårigheter att 
hänga av konkurrenterna som i öppna bilar led av regnet. Kämpade 
med bilar i övre/undre klasser och gick i mål som 6:e bil och seger i B

Rejs 2 gick i torrt och här gällde på samma sätt att förvalta den höga 
startplatsen. Det blev ett intensivt rejs där jag de sista varven kämpar 
mot nr. 43 och på sista varvet går ut som ledare på den långa rakan. 
Pressar på och har en bromsduell i > 200 km/h som jag förlorar mot 
den lätta Caterhamen. Caterham körde mycket snyggt och var väl 
värd segern. Ett cleant och mycket roligt race.

Därmed var året SPVM säsong över och jag åkte från Anderstrop 
med en smått overklig känsla av årets framgångar som gav seriese-
gern. Nu gäller det att samla i ladorna och försöka komma tillbaka 
till nästa säsong med motivation till att förvalta och åka fortare. Är 
övertygad om att mina konkurrenter är revanschsugna och kommer 
att slipa sina vapen under vintern.

racing
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Vi i Touringkommittén har många och långa möten där vi planerar ak-
tiviteter för andra i klubben. Hur skulle det bli om vi planerade en resa 
för oss själva?  Här är berättelsen om vår resa till Le Mans!

Det var tisdagen den sjunde juni, klockan var kvart i sju och ett 
trevligt muller hördes på gatan. Per hade anlänt och resans första ut-
maning låg framför oss. Hur skulle vi få med campingutrustningen 
i den till synes fullpackade Boxstern. Med stor kreativitet fick vi in 
grejerna och satte av mot Björkäng söder om Varberg, där vi skulle 
träffa våra medresenärer Sten och Gustaf i en 911 GT3. Lite provi-
antering och några avfärdsbilder senare var vi iväg. 

En snabb sträcka i fint väder och vi var snart på Öresundsbron. 
 Det fina vädret blev till regn i Danmark och regnet höll i sig 
hela vägen till Rödby där vi tog färjan till Puttgarden.
 Bilarna var utrustade med komradio för att underlätta dialo-
gen. Boxstern fick snabbt callsign ”Silverpilen” medan GT3:an gick 
under beteckningen ”Gula Faran”. Trots utrustningen tappade vi 
snabbt bort varandra och körde helt olika vägar söderut. Via telefon 
avtalade vi en mötesplats nära Köln och anlände lustigt nog med 
bara tio minuters skillnad.

En kaffepaus och vi var snart på småvägarna nära Nürburgring. I 
Nürburg hade Sten bokat boende hos en dam vid namn Mechtild 
och efter snabb inkvartering gick vi till ”Hotel zur Burg” och blev 
serverade varsin Bitburger Pils. Vilken belöning efter en lång dag 
på väg! 
 Schnitzel gånger fyra gjorde oss mätta och belåtna. Därefter 
obligatoriskt besök på ”Pistenklause”, som är en bar i källaren under 
”Hotel am Tiergarten”. Väggar och tak i baren är täckta av varenda 
racing-attribut man kan tänka sig. Överallt bilder på racerbilar och 
tävlingsförare. ”Hotel am Tiergarten” ägs av Ursula Schmitz som 
startat ”Save the Ring” vilken är en förening som protesterar mot de 
stora förändringarna som skett runt Nürburgring (läs mer på ”www.
savethering.org”).  Efter att ha avslutat varsin öl och rekvirerat några 
”Save the Ring”-dekaler var det dags för en god natts sömn.

Onsdag morgon vaknade vi till regn. Dagen började med rejäl fru-
kost hos Mechtild och efter att ha packat bilarna begav vi oss till 
”Burg Nürburg” för lite sightseeing. 

touring

Touring Göteborg - Le Mans – Göteborg del 1
Text och Foto: Touring /  Gustaf, Micael, Per och Sten

Redo för start!

Söderut på Autobahn

Öresundsbron
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touring

Utsikten från borgen är fantastisk med god överblick över depåom-
rådet vid Ringen.
 Nästa stopp var den berömda bensinmacken vid Döttinger-
Höhe, där de har ett enormt utbud av samlarbilar i olika skala. 
Bredvid entrédörren sitter en underbar dekal med en överstruken 
hjälm. Är detta ett lokalt problem att hjälmförsedda racerförare 
kommer in för att handla? 

Vi tittade länge på bilarna och alla Nürburgringsouvenirer, bland 
annat Nürburgringpastan där varje makaron var formad som 
Nordschleife!
 Rundturen fortsatte till depå- och läktarområdet. Här har man 
nyligen byggt två gigantiska byggnader som är en slags galleria med 
mängder av souvenirbutiker. Inuti var det ödsligt och personalen 
hade väldigt lite att göra. En pose tillsammans med Juan Manuel 
Fangio avslutade vårt besök!
Det närmade sig lunch och vad bättre då än att besöka Ursula 
Schmitz restaurang på ”Hotel am Tiergarten”. Där bjöds det på en 
fin buffé med kyckling, pannbiff och en god dessert. Ursula var på 
plats och höll ordning.
 Vi försåg oss med fler ”Save the Ring” dekaler och gick sedan 
till bilarna för att fortsätta resan mot Moseldalen och staden Co-
chem.
 Första stopp var en utsiktsplats ovanför Cochem och vyn över 
borgen var magnifik! 

Moseldalen är en riktigt fin sträcka att köra med vackra omgivning-
ar, pittoreska städer och mängder av vinprovningar. Vi hade ganska 
bråttom så några längre stopp var inte att tänka på. Så småningom 
kom vi fram till ett vägarbete vilket tvingade oss upp i bergen ovan-
för Moseldalen och vi insåg plötsligt att vi hade dragit en vinstlott. 
Vägarna vi hamnade på var helt fantastiska! Tio gånger bättre än de 
vi lämnat och det var rena berg-och-dal banan. Leende kom vi ner i 
dalen igen och fortsatte mot Luxemburg.
 Resan genom Luxemburg bjöd tyvärr inte på det vackra land-
skap som landet är känt för. Rutten vi tog bestod mest av motorväg 
och långa köer. Kötekniken i Silverpilen visade sig vara god och 
Gula Faran hamnade på efterkälken. Gustaf kände sig så pressad 
att komma ikapp att han missade en fartkamera och fick njuta av en 
blixt i ansiktet. Hur det går med den saken vet vi ännu inte.
 Strax var vi i Frankrike och valde att köra fransk betalmotor-
väg. Dessa är exemplariska, med lite trafik och bra standard.
 Kvällens övernattning var egentligen en Champagne-produ-
cent som även driver en Bed and breakfast. På motorvägen knap-
pade vi in Verzenay i vår TomTom-GPS och lät den ta oss till vår 
destination.
 För den som tror att en GPS gör att resandet blir tråkigt och 
enahanda kan vi berätta ett så inte är fallet. Erfarenheten från den 
här resan är att om man vill hitta riktigt bra och oväntade vägar 
skall man skaffa en GPS. Så var det också i det här fallet. Per hade 
under färden genom Champagne undrat lite var druvodlingarna 
fanns. Det enda vi såg var sädesfält till höger och vänster. Om de i 
Champagne odlade druvor så var det inte här. I Moseldalen såg man 
inget annat än druvor men i Champagne var det bara vete.
 TomTom rättade till problemet genom att på vägen till Ver-

Burg Nürburg

Racerförare undanbedes!

Juan Manuel Fangio

Utsikt över Cochem
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zenay ta oss på de mest obegripliga 
vägar man kan tänka sig. Vägarna 
blev mindre och mindre för att till 
slut bli till en traktorväg genom dru-
vodlingarna med vinrankor tätt inpå 
sidorna!

Så småningom anlände vi målet som 
var ”Champagnes Rousseau” och 
Celine, som driver champagnehuset, 
bjöd oss till champagneprovning. Vi 
smakade deras produkter och blev 
sedan visade till vårt boende. Vi 
frågade Celine om något lämpligt 
ställe där vi kunde få en bit mat och 
eftersom klockan var mycket fick vi 
köra mot Reims för att hitta en res-
taurang. ”Courtepaille” som visade 

sig vara en kedja liknande Jensens Bøfhus bjöd 
på fantastiska entrecoter och bra service. Mätta 
och belåtna bestämde vi oss för att ta en sväng i 
Reims, som är huvudstaden i Champagne, för en 
snabb sight-seeing. Trots den sena timman hann 
vi se både Pommery och Taittinger. Vi körde hem 
nöjda och efter en kort kvällsdiskussion var det 
dags att gå till sängs.

Det var torsdag morgon och Celine hade förbe-
rett en fin frukost. Vi njöt i fulla drag och pack-
ade sedan bilarna för att köra tillbaka till Cham-
pagnes Rousseau och en kort visning i konsten 
att göra Champagne.

Celine ville fotografera bilarna utanför 
entrén och efter en kort fotosession kör-
de vi mot Reims på väg mot vårt nästa 
mål: Le Circuit de Gueux.
Circuit de Gueux är en före detta F1-
bana som ligger strax väster om Reims. 
Banan används inte sedan många år 
men läktarområdet är i stort sett oför-
ändrat sedan sextiotalet. De vanliga vä-
garna till banan var avstängda men vi 
hittade en väg till baksidan av läktarna 
och kunde parkera vid sidan av vägen. 
Avstängningen fick sin förklaring när 
vi hörde något märkligt, någon körde 
förbi i hög fart på andra sidan läktarna. 
Vi gick igenom läktaren och såg till vår 

förvåning att Audi var på plats för fotografering 
av nya Audi R8 GT.
 Föraren körde fram och tillbaka med V10:an 
sjungandes för full hals. Bra tajming!
 Vi promenerade runt lite bland byggnaderna. 
Det ger en fantastisk känsla att gå runt i denna 
miljö som känns som att man bara lämnade den 
och gick därifrån.
 Audi åkte hem och vi kunde köra in för lite foton 
med våra bilar på raksträckan mellan läktarna. 

Utanför Champagne 
Jaques Rousseaux

Vinrankor

Läktarna vid Circuit de Gueux

Fransk landsväg
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Planen för dagen var att vi skulle komma så nära Le Mans som 
möjligt för att kunna anlända vår camping vid lunch nästa dag. 
Chateaudun verkade vara ett bra mål. Chateau i ett ortsnamn bru-
kar betyda slott och det kan ju inte vara fel. Dessutom låg staden 
bara 10 mil från Le Mans.
 Vi programmerade TomTom att ta oss till Château-Thier-
ry och apparaten bjöd återigen på en rutt vi aldrig hade kunnat 
drömma om. Fantastiskt kurviga vägar genom landsbygden gjorde 
körningen till ett rent nöje. Vi stannade i Ville en Tardois för att 
äta lunch och gick in i första bästa restaurang. Först verkade det 
lite som att vi inte var riktigt välkomna. Övriga gäster, som inte 
var så många, satt vid fönstren ut mot gatan. Vi hamnade längst 
in, vid toaletten. Menyer fanns inte utan Madame rabblade upp 
vad som serverades för dagen. Efter många upprepningar verkade 
det som om vi beställt förrättsbuffé och någon slags kötträtt. Det 
visade sig att hela känslan hade varit fel från början. Förrättsbuffen 
var helt fantastisk med kallskuret och hemgjord paté. Madame och 
Monsieur kom ut om och om igen och pratade och vi serverades en 
fin flätad baguette som Monsieur hade bakat. Allt som serverades i 
restaurangen var hemgjort och riktigt gott.
Efter att vi betalat och gått ut till bilarna dök även sonen upp och 
han ville hjälpa oss att navigera på kartan och Madame anslöt för 
att titta på bilarna. 

Vi fortsatte mot Château-Thierry och vägarna var fortsatt fantas-
tiska. Så småningom anlände vi Châteaudun och letade rätt på ett 
hotell. 

En god middag och en snabb titt på Le Chateau var det dags att gå 
till sängs. Det var läge att vara utsövd inför nästa dag då vi skulle ta 
oss an Le Mans! Mer om det i del två av vår berättelse som kommer 
i nästa nummer av Bulletinen!

Gustaf, Micael, Per och Sten.

touring

Depåboxar

”Minns förarna och visa respekt för platsen”

Torget i Châteaudun
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