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Under året har vi informerats om övergång till ett nytt datasystem 
IdrottOnline för administration av idrottsrörelsen. Jag vet tyvärr 
inte vilket utredningsförfarande som föregått konstruktionen och 
införandet av detta.  
 
Rörelsens kommunikation har varit synnerligen enkelriktad och därtill 
till stora delar tvingande. 
 Klubben fick uppgift att från och med i år avläggs årsrapporten via 
föreningens IdrottOnline-sida. Den rapportmöjligheten fanns tillgäng-
lig mellan 1/6 till 31/8. Därefter går det inte att avge rapport. Det krävs 
(min kursivering) av de föreningar som inte har aktiverat sitt konto att 
göra det nu.   
 Detta gäller även för att ni ska kunna ”söka tävlingar” i det kom-
mande TA-systemet.  Enligt min mening en intressant passiv form för 
en tvingade bestämmelse. Vidare fick vi besked att är årsrapporten inte 
genomförd senast 31/8 inträder automatisk förlust av rösträtt vid kom-
mande SDF-årsmöte. En förändring som inte är förankrad hos medlem-
marna genomförs naturligtvis  bäst genom tvång. Historien kan härvid-
lag uppvisa rader av föredömen.  
 

Notera gärna de även i originalhandlingar oförklarade förkortningarna. 
Jag var under ifrågavarande tid i kontakt med förbundets helpdesk för 
klarläggande information om den tvingande överföring av föreningens 
medlemsregister som ska genomföras. 
 Under denna tid 1/6 till 31/8, är det, samtidigt som man tving-
ar föreningar och därmed ideellt arbetande föreningsfunktionärer att 
fundera ut hur detta lämpligen kan ske samt hur man ska  hantera ett 
datasystem som utåt sett ser ut att sakna hjälphänvisningar, en givetvis 
välförtjänst semestertid för förbundsfunktionärerna. Vidare är Bilsport-
förbundets datasystemtekniker inte tillgängliga på grund av olika skäl. 
Det var åtskilliga timmar som jag lade ner på att få besked om  begrep-
pet medlemsregister och hur det skulle kunna överföras till IdrottOn-
line. 
 Så t.ex. fanns ju redan en rad uppgifter om vår förening regist-
rerade i Bilsportförbundets datasystem Bilsport Online. Det verkade 
dock inte finnas något sätt att automatiskt överföra uppgifterna till nya 
registret. Det verkar finnas en beklaglig brist på förståelse för att detta 
innebär onödigt och betungande merarbete. Det fanns ingen som helst 
information om att detta var ett manuellt dubbelarbete att göras i sam-
band med årsrapporten. Icke desto mindre hade man lyckats överföra 
felaktiga uppgifter där man faktiskt  hade överfört uppgifter. 
 Det måste jag också ta tag i att rätta till. Här föreslog man att jag 
skulle inkomma med protokoll för föreningens grundande (61 år gam-
malt). Detta krav ändrades tacksamt nog. 
 Vid en senare kontroll visade det sig att uppgifterna likväl inte änd-
rats, tack för att jag denna (senaste) gång fick en skyndsam ändring till 
stånd. 
 

Sedan vidtog en diskussion angående behovet av personnummer. Med 
anledning av datainspektionens synpunkter på användande av person-
nummer, det skall i möjligaste mån undvikas då det inte behövs. Vi 
anser att vi kan skilja på våra medlemmar även om vi bara använder 
födelsetid. Vi har ju andra faktorer  såsom adresser, bilinnehav och 
medlemsnummer som hjälper oss. Dock måste vi ange personnummer i 
licensansökningar ( personlig försäkring) och i samband med kontanta 
bankinbetalningar ( enligt lagen om penningtvätt ), vilket vi antas ägna 
oss åt när vi uppbär kontanter från våra medlemmar. 
 En kontrollräkning visar att 42 % av våra medlemmar har någon 
form av licens hos Bilsportförbundet. Vi betalar avgift och lämnar års-
uppgift baserat på vårt totala medlemsantal. Viss övergång har under 
åren dock skett till mer fasta avgifter. 

Riksidrottsförbundet hävdar dock att de absolut ska ha fullständiga 
personuppgifter, trots datainspektionens negativa synpunkter på detta. 
Rättsligt förfarande verkar ha inletts i denna fråga.   
 Vad säger de 58 % av våra medlemmar som inte har någon kontakt 
med Bilsportförbundet?  
 
Den sista diskussionspunkten jag tänkte beröra här gäller begärandet 
av könstillhörighetsuppgifter i IdrottOnline. Uppgift om könstillhörig-
het ska lämnas i formerna man, kvinna eller bådakön. Kontakt med 
Bilsportförbundet och Idrottonlines hjälpfunktion gav inte någon 
vägledning om hur detta skulle kontrolleras. Att lämna uppgifter  om 
könstillhörighet kan ju sorteras fram med hjälp av 3:e siffran i det full-
ständiga personnumret om man inte antar att förnamnet med rimlig 
säkerhet anger könet. 
 Jag anser det ligga utanför klubbens kompetens att utan definition 
uttala sig om tillhörigheten av ”bådakön”. Ingen verkade invända mot 
detta vare sig i vår styrelse eller hos tillfrågade myndigheter. Könstillhö-
righeten kvinna kan ju alltid användas i s.k. gisslansituationer där man 
kan tvingar till en politisk kvotering. Vad ”bådakön” kan användas till 
förefaller irrelevant i bilsportsammanhang, speciellt mot bakgrund av 
att man inte kan definiera begreppet överhuvudtaget. 
 
Om jag får lämna ytterligare en personlig synpunkt verkar Idrott-On-
line tillkommet mest för att Riksidrottsförbundets administration ska 
förenklas.  
 Troligen har man där också ett behov av att visa vilken stor och 
mäktig organisation man är när man söker bidrag till Olympiska Spel 
och liknande prestigeprojekt. 
 Då kan man ju också med hjälp av könstillhörigheter också visa på 
vilken demokratiskt fulländad institution man utgör.  
 
Eftersom vi, Sportvagnsklubben Göteborg, inte har barn- och  ung-
domsverksamhet och inte söker kommunala eller statliga bidrag kvarstår 
bara uppdateringen av adresser i ett ev. register som den enda fördelen. 
Det är ju dock endast om adresser anmäls som detta kommer till nytta. 
Annars kommer posten i retur precis  som vanligt och jag har bara fått 
ytterligare ett register att leta i, till ingen nytta. Liksom tidigare rekom-
menderar jag starkt att ni medlemmar lämnar uppgift om den nya adres-
sen när ni flyttar. Det är ibland svårt nog att få Postnord att dela ut till 
befintliga adresser.
 

Benny Wahlberg, kassör, medlemsregister och persondataansvarig 
 

PS. När man e-postar och skriver inlagor är det påfallande ofta datorn 
”hjälper till” med  stavningen. Vanligen förvandlas då Bilsportförbundet 
till endera Bilspottförbundet eller Bilstoppförbundet, känns bekant för en 
göteborgare. När jag börjat skriva denna inlaga fick jag också i posten ett 
brev från Bilsportförbudet. I det meddelar de att de pga den dåliga funktio-
nen i IdrottOnline skapat ytterligare en registreringsperiod. Till min glädje 
ser jag att vår årsrapport registrerats i rätt tid. 
Nu återstår bara att ”aktivera integrationsmodulen”, annars har vi inte 
några medlemmar som kan tävla för vår klubb från 2016. Så står det i 
brevet. Återigen ett exempel på den goda tonen i kommunikationen.  Jag vill 
dock passa på att flagga för att det framöver kan bli krav på att alla siffror i 
personnumret ska vara med,  Jag avvaktar vad högre rätt kommer fram till. 
Daterat 31 december 2015 kom ett mail om att anmälan till tävlingar som 
skulle administreras via LoTs från 1 januari 2016 är uppskjutet, troligen 
pga bristande funktionalitet. 
DS

Angående IdrottOnline och förändringar i 
Bilsportförbundets datasystem.
Text: Benny Wahlberg

klubbnytt
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Kassören informerar, mars 2016.
Våren verkar vara på god väg! En ny säsong väntar ”runt hörnet”.
Hela 33 nya medlemmar sedan förra Bulletinen och fler i kö. Många av 
dem har redan anmält sig till vårens körningar. 

En annan dag som passerat är 31 januari. Det är den dag som sedan 
länge gällt som sista betaldag för medlemsavgiften, fortfarande 
500 kr.  Många har betalat tidigt. Tack för det!  Dock återstår ca 
58 medlemmar som trots påminnelse glömt detta. Se detta som en 
sista påminnelse. Kom ihåg att medlemspris gäller för den som betalt 
medlemsavgift, tills vidare ser jag sådana betalningar som ofullstän-
diga. Kom också ihåg att licens inte gäller utan medlemskort och för 
Er som har försäkring i MHRF så kommer de att underrättas enligt 
gällande rutin. Den filen har jag redan gått igenom en första gång.  
Om ni undrar om ni betalt så har jag sänt ut medlemskort löpande 
till dem som betalt. 

Som vanligt tar jag gärna emot nya och ändrademaildresser. Ett prak-
tiskt sätt att ta kontakt.  Min mailadress finns i kontaktlistan strax 
intill dessa rader. Alternativt  kan ni använda delar av formuläret ny 
medlem på hemsidan www.svkg.se .  
Nästan 92 % av medlemmarna har mailadress, ca 40 saknas för att få 
full täckning vid 
utskick före våra aktiviteter.

Ha nu ett fortsatt fint 2016, vi hörs och ses.

Er kassör, Benny Wahlberg

ledare

Är du märkes-
oberoende? 
Efter ordförandes verksamhets-
berättelse för 2015 är det längre 
ingen hemlighet att arbetet med 
SVKG-boken mer eller mindre är 
klart och kommer ut under 2016. 

Vi har varit 3 ur styrelsen som haft 
ett nära sammarbete med vår sam-
manställare och textförfattare och i 
det sammarbetet fått förmånen att 
göra en fantastisk resa med klubben 
under 62 år. Ett mycket betydande 
ställningstagande för att ha överlevt 
så länge har alltid varit vårt mär-
kesoberoende,  även om det under 
åren varit inskränkningar i bilvalet 
för att bli medlem. Men klubben har 
i det längre perspektivet fattat rätt 
beslut. Det kan vi i dagsläget klart 
se då vi aldrig har haft mer med-
lemmar än nu och det fortsätter att 
öka. Så, klart att vi har gjort rätt i 
att inte diskriminera vissa märken. 
Klubben står för mångfald, liksom 
resten av samhället borde. Klubben 
kanske kan gå i brächen och sparka 
in några dörrar och visa att ALLA är 
välkomna. Det är intresset som är 
det viktiga inte vad du kör, även om 
vissa märken ibland verkar överre-

presenterade och det kan ha många 
orsaker. Ett kan vara att det faktiskt 
är mycket bra bilar för bankörning 
eller att de lämpar sig bättre för att 
köra 15 - 20 mil på krokiga vägar 
i högt tempo, även om jag person-
ligen tycker att ju obekvämare och 
osäkrare resan är desto roligare. 
Osäkerheten att veta att jag kanske 
inte kommer fram och måste till-
bringa natten på någon vägren mitt 
ute i ingenstans  är obetalbar. Men 
smaken är ju bekant som baken. 
Så för att öka på mångfalden vid 
nästa träff, kom dit med vad du än 
har stående i garaget. Jag vet att det 
finns många mycket roliga vagnar i 
klubben. Det är upp till dig att visa 
klubbens märkesoberoende.  Tak är 
överskattat, jag kommer oavsett vä-
der att köra öppet i år. Både på och 
utanför racerbanan.  Så kom igen, ut 
med pärlan.

Kör så det hörs. // Anders Jansa. 

SVKG-Bulletinen 
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klubbnytt

Nya medlemmar  2016  (1/11 2015 - 13/3 2016)
Nr Namn Ort Sportvagn Årsmodell
509 Dahl Thomas Mölndal 151221  
510 Vaher Mart Mölndal 
511 Rembry Louis-Phillipe Göteborg Renault Megane RS F1-edition R26 2007 
512 Levander Pär Uddevalla BMW Z4 Roadster 2,2i 2004 
513 Ahlm Lundström Linda Kungsbacka   
514 Jönsson Martin Göteborg Mazda MX-5 ”Miata” Limited Edition 2013 
515 Bjure Claes Västra Frölunda Dodge Viper SRT10 2006 
516 Lidman Ulf Askim Porsche Boxster 2010 
517 Strandberg Mats Göteborg 
518 Bustren Lars Göteborg Austin-Healey 3000 
519 Hörvallius Anders Västra Frölunda Porsche 911 Carrera Coupé 1984 
   Porsche 911 Carrera Cab 1987
520 Falck Pierre Gråbo 
521 Hellén Bertil Frufällan Porsche 997 4S 2011 
522 Bergenhus Annette Västra Frölunda 
523 Koutzamanis Georgios Göteborg VW Golf Gti 2010 
524 Edlund Amelia Ljungskile 
912 Edlund Oliver Ljungskile 
525 Viktorson Måns Sjömarken Ford Mustang Boss 302 2012 
526 Lagergren Gingtorp Cecilia Torslanda 
527 Fridholm Martin Göteborg Porsche 911 E 1970 
528 Broo Tobias Gånghester Renault Clio Sport 197 2006 
529 Olausson Lindh Sandra Göteborg 
530 Andersson Håkan Halmstad Opel GT Cabriolet 2007 
531 Möller Peter Linköping Ferrari 488 GTB  
   Porsche 911 GT3 RS  
532 Wohlen Dag Göteborg Porsche Cayman R 2012 
533 Schmid Mike Askim Lotus Elise 2.3 2000 
534 Pretorius Christian Onsala Mazda MX-5 1997 
535 Pretorius Anette Onsala 
536 Möller Robert Linköping 
537 Nyman Peter Nol 
538 Elmqvist Fredrk Mölnlycke Porsche C2 996 2000 
539 Aspving Mikael Bollebygd Opel GT 2007 
540 Holmqvist Mattias Torslanda Toyota MR 2 1992 
   Maserati 222 SR Biturbo 1992

Team FOILEX efter 
dubbelsegern 2014. 
Fr. v. Anders J, Ola G, 
Johanna T & Krisoffer J. 
Foto: Racefoto

Omslagsbild:

www.svkg.se 
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Kontaktlista SVKG:s 
styrelse 2016
Ordförande:
Micael Lidmalm
Mobil: 0735-26 73 26
E-post: micael.lidmalm@svkg.se

Vice ordförande:
Per Oleskog
Mobil: 0707-66 18 89
E-post: per.oleskog@svkg.se

Sekreterare:
Stellan Östlingh
Mobil: 0705-414 114
E-post: stellan.ostlingh@svkg.se

Vice sekreterare:
Anders Jansa
Mobil: 0700-58 27 28
E-post: anders.jansa@svkg.se

Kassör:
Benny Wahlberg
Tel: 031-572 702
Mobil: 0703-337 212
E-post: benny.wahlberg@svkg.se

Klubbmästare:
David Dahl
Mobil: 0706-169 169
E-post: david.dahl@svkg.se

Suppleant:
Niklas Falk
Tel 031-776 96 94
Mobil: 0703-567 456
E-post: niklas.falk@svkg.se

Andras Lengyel
Mobil: 076-77 33 911
E-post: andras.lengyel@svkg.se  
Sten Ljungquist
Mobil: 0705-930265
E-post: sten.ljungquist@svkg.se

Oscar Kärrqvist 
Mobil: 0705-24 20 29 
E-post:oscar.karrqvist@svkg.se

Anders Johansson 
Mobil: 0705-34 11 00 
E-post: anders.johansson@svkg.se

Olaf Eickel 
Mobil: 0730-39 20 36
E-post: olaf.eickel@svkg.se

Tips Från Tommy!
Ska du måla om bilen och behöver avlägsna gammal färg på aluminium  och andra material.
Jag har en bra kontakt! Thomas på UKAB Kristinehamn. Nås på 0550-12370, 0730-742093. 
Åtar sig även att fixa till dina gamla fälgar med blästring och lack för en rimlig kostnad.

// Tommy. Good motoring 

Bertil Hellén

Martin Jönsson

Pär Levander
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reportage

Kan man åka med biltokar till Bremen för att gå på mässa? Nja, det 
kan man egentligen inte, men man kan ju ta det som en mini-semester 
tillsammans med sin make. Storögt fick han veta att jag skulle med. 
Jag som har noll intresse av bilar, rattar omkring i min Skoda Fabia, 
som jag för övrigt gillar skarpt. Men här såg jag en uppsida.

Det var en dag i Bremen, som hägrade för min del och så blev det 
också. Fick trevligt sällskap av några som också hade andra skäl än 
bilar att följa med på resan. Personligen hade jag väldigt roligt över 
något som liknade chokladboll och hette ”Snoorkugel”. Hmm , fick 
tankarna att  fladdra omkring, men till slut visade det sig att själva 
området vi befann oss i hette Snoor. Var i domen, kollade på riktigt, 
riktigt gamla hus, gick genom de smala gränderna.

 Minnesvärd, på distans, blev också fredagsmiddagen på hotel-
let…  Ni som var med, förstår vad jag menar, vår hemlighet, för att 
trigga nyfikenheten.
 Samtidigt blev det ju många timmar på buss, där jag har svårig-
heter att vara med i samtal, som till stora delar kretsar kring bilar och 
deras ”innehåll”. Då får man ta fram en bok, lyssna på musik eller 
kanske ta sig en tupplur
 Helt naturligt faller mina tankar tillbaka på en annan bilrela-
terad resa jag har gjort med min man. Till Monzabanan i Milano 
2008. Själva racet bestod i att sitta med hörlurar på, se några bilar 
fladdra förbi sekundsnabb, inte fatta något. Men allt omkring! Det 
var lerigt, vått, man hoppade och klafsade omkring i ett stort dike. 
För att inte tala om hur det såg ut inne på Bajamajorna! Samtidigt 
varvat med unga, kurviga, tjusiga kvinnor, med armen under en äld-
re gentemans arm. De hade ofta päls, högklackade skor och jag njöt 
av anblicken. Såg en värld jag aldrig sett förut. Och samtidigt fick vi 
möjlighet att utforska Milano.

Absolut förstår jag att människor har olika intressen här i livet, jag 
har ju mina. Jag kan också se ivern bland resenärerna,  glädjen över 
att snacka med likasinnade.  Under åren har jag upplevt att motor-
människor ofta är både rejäla och naturliga människor, med undan-
tag möjligen för de rika direktörerna i Italien och deras bihang då…
 Av någon anledning har jag haft ett enda intresse som touchar, 
nämligen speedway. Troligen för att min pappa drog med oss på det i 
vår tidiga barndom. Så visst har jag varit på motorsport och luktat på 
metanolen som vuxen och fått kolstybb i ansiktet. Även då noterade 
jag att det var bra människor kring denna sport. Till skillnad från 
många av dem som bevistar t.ex  fotbolls- och ishockeyarenor.
 Så ja visst, man kan åka med på en resa, ha det trevligt och 
plocka ut sina alldeles egna små pärlor!

Kerstin Oleskog

Alternativ weekendresa
Text: Kerstin Oleskog Foto: Kerstin Oleskog, Andras Lengyel 

Per utforskar Milano

Den tyska firman Karmann hade från 1969 ett samarbete med Italdesign.
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Alfa Romeo Junior Zagato 1600. 
En modell man alltid blir glad av att se.

1957 300SLS. 
Detta ex är en av HK-Engineering 2000- 2001 ombyggd 300 SL.

Blyinfattade fönster fanns det gott om i Bremen.

Nyfikna delegater ur SVKGs delegation En av de första bilarna vi möttes av var av svensk härkomst

En Fiat Abarth med öppen bak(lucka)
Från 1981 fick 308an insprutning och modelltillägget i, 

alltså 308 GTSi.
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En vit eller mycket ljus turkos Triumph TR3. Hur som helst. Snygg. Fiat Abarth 750 GT Zagato Sestriere, 1960

En riktig klassiker. Lancia Stratos HF -74.
Vem hade sagt nej till en NSU Auto Union 1000SP Deluxe Wankel 

Spider en sommardag.

Maserati Merak i bättre än nyskick. Den var dyr. En e-type som tydlig tvisar var ribban låg på renoveringarna.

Några åt istället sen middag på en östinspirerad restaurangbar i staden
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Pers roliga väg
Text: Anders Jansa  Foto: Per Oleskog

En dag 2015 då Per Oleskog, Tommy Falck och jag var ute och 
rekade efter lämpliga platser för Rattmuffen cup 2016 hojtade 
Per till från baksätet i Tommys fina och bekväma råttsoffa. 

”Killar! in till vänster ligger en sträcka jag tidigare rekat för vårrallyt.
Det blev inget av det då, men jag kan varmt rekomendera den, natur-
skönt värre om man har lust att titta på naturen, och vill ni fokusera 
på vägen istället och det vill ni ju, så var den nyasfalterad förra året, 
krokig och kul”. En perfekt roligväg och det kan vi ju inte undan-
hålla från er. Tänk dock på att uppgifterna är 1 år gamla, det har 
varit vinter och att det är allmän väg, så som alltid, kör försiktigt.

reportage
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SVKG har lång tradition ordna Sprint-körningar. Rattmuffen Cup har 
genom alla år varit ett stående inslag i kalendern. På senare år kördes 
alla tävlingar på Arendal Parkbanan, ”det gröna helvetet”. Det blev 
under den tiden en lite specialiserad tävlingsform eftersom banan i 
princip var densamma alla säsongerna. 

Efter några tävlingar blev det bra fart och mycket jämnt i toppen 
i de olika klasserna. Den naturliga bansträckningen innebar ock-
så att felkörningar knappast förekom, även om diverse portar och 
koner användes för att styra ner farten på kritiska ställen. Efter några 
års uppehåll då Parkbanan inte längre var tillgänglig så återupptog 
SVKG 2014 Rattmuffen Cup med en testsäsong där Vårgårda flyg-
fält, Volvo Hällereds lilla handlingbana och Stora Holm användes. 
Det gav positiv respons med många deltagare. Därför beslöt man 
att 2015 genomföra en mer seriös Sprintserie med Vårgårda Flygfält 
och Stora Holm som tävlingsplatser. Deltagande och uppslutning 
var god även 2015. Uppdelning i A-, B- och C- Roadsport-klasser 
liksom Girls Only återkom. Resultat från körningarna har rappor-
terats på hemsidan och i några fall i Bullen. Här ska undertecknad 
försöka sammanfatta och placera 2015 Sprintsäsongen i perspektiv.
 
Sprinttävlingar modell konbana var bas i SVKG Rattmuffen Cup  
genom åren, även om några backtävlingar  kördes  på Kvibergs då 
militära område. Det nerlagda Torslanda Flygfält, med sin rätt breda 
huvudbana, var länge en perfekt plats för sprint liksom senare Aren-
dals då fria stora asfaltyta framför Volvo Museum. Senare körde vi 
konbana på Säve Flygplats, både på civila och militära sidan. Kon-
bana kördes även någon gång på en stor parkering intill Arendal 
Parkbana. ”Hundbenet” som är  en kort teststräcka modell ”Avus” 
utanför Volvo Tourist & Diplomat Delivery var en kort och trixig 
bana som kördes många gånger. Även en av Volvo PV:s parkerings-
platser kom till användning. Ett tillfälle  kördes det vid en längre 
utflykt på en utmärkt bana på Autonova/Volvo Uddevalla område. 

En konbana/ sprintsträcka kördes på Volvo Skäggered demobana ett 
antal gånger. Sedan ska inte alla SVKG Sprint som körts på Team 13 
gokartbana förglömmas. Ibland med en avslutande go-kartkörning 
på banan. En utflykt till Ale Ring gokartbana minns jag också. Så vi 
lite äldre medlemmar i SVKG har genom åren fått gedigen övning 
och rutin att ta sig fram i konsatta banor. 
 Men en tradition som bryts under ett antal år innebär att det 
blir en nystart för både nytillkommande och även för oss lite äldre 
deltagare då man på allvar börjar med tävlingsformen igen. Så det 
var ett faktum att alla var mer eller mindre nollställda 2014 då Ratt-
muffen Cup återkom som test!
 All konbanekörning kräver mycket god memorering av banan. 
Dessutom sätter det utan tvekan också rätt stora krav på konsät-
tarna. Borta i USA är sprint och time trials etablerade tävlingsfor-
mer. Regionalt körs det tävlingsserier i sprint inom kategorierna Solo 
I och II. Där finns bra böcker att köpa som beskriver hur man kör 
konbana liksom ger tips och guidelines hur man kan och bör sätta 
konbanor som sådana. Dessutom om alla rutiner kring tävlingsfor-
men som är viktiga. 
 Från SVKG-sprintar minns jag att vi i princip alltid gick ige-
nom banan till fots före start. En inledande ”Följa John”-körning ge-
nom banan var också en bra start för minnet. Det gav visuell uppfatt-
ning om layout och portar och likaså i längre konrader en möjlighet 
att stega upp avstånd mellan konerna i slalompartier. Konsättarna 
var alltid luriga med sådant, det gav fina överraskningar då rytmen 
bröts eller farten behövde dämpas ner för att matcha bansättarnas 
intentioner.
 Vårgårda Flygfält som är relativt smal ger tyvärr inte så stora va-
riationsmöjligheter. SVKG:s bansättare har enligt min uppfattning 
gjort ett bra jobb enligt de förutsättningarna. En lurighet är dock 
att man tvingas använda konportar åt bägge hållen, något som kan 
förvirra för en del. Den slutsats man kan dra efter de tillfällen vi kört 

Tillbakablick på Rattmuffen Cup SVKG Sprint 2015
Text: Jan E Rydquist   Foto: Jan E Rydquist  m fl

Full koncentration före start! Arne Nyman i väntan i sin Rush R1, före broder Björn i en klassiskt grön Caterham Se7en, vid sprinten Stora Holm.
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där är att många har väl så stora svårigheter att hitta runt rätt som att 
köra fort.  Möjligen har lite äldre deltagare något svårare med detta 
än yngre. Om det är oträning eller lite långsammare uppfattnings-
förmåga vill jag låta vara osagt. Klart är att mer ovana deltagare ofta 
gör lite fler misstag än de mer rutinerade. Men övning ger färdighet, 
så det är bara ”att åk”! 
 Personligen kan jag notera att tävlingsformen är väl bekant och 
att 20-25 år gamla rutiner går att återväcka. Dock har den egna fel-
körningsprocenten ökat lite jämfört med nivån för säg tio år sedan. 
Tipset är att försöka gå runt banan och se på då andra kör, det fung-
erar alltid. Likaså att ur minnet på ett papper rita upp banan med 
alla koner och sedan jämföra med den uppsatta på tavlan. Då det 
stämmer har man kommit ihåg banan. Då kan man samtidigt tänka 
igenom lite växlingspunkter och bromspunkter liksom var och hur 
det går att attackera. Som alltid gäller det ha fart i banan och då är 
alla utgångar ur hinder viktiga.  
 Banor typ Volvo Hällered liksom de som körts på Stora Holm 
blir ju mer en mix av naturlig bana med inlagda konpartier och där 
reduceras felkörningsnivån betydligt, om än inte helt. Svårigheten 
med mer naturlig bana är istället det blir lite mer racerbana och lite 
högre fart och att ”Time Attack”-feeling kan slå till och ge avkör-
ningar som kan bli mer äventyrliga än enklare snurrningar i ren kon-
bana. Något som tyvärr hände i enstaka fall 2014 och 2015.   

 Det är tyvärr tekniskt rätt svårt att skapa ”fartfällor” eller kon-
hinder som effektivt drar ner hastigheten, i varje fall om det på rim-
ligt sätt ska kunna släppa igenom lite bredare och större bilar modell 
Corvette. Exempelvis vår gamla Parkbana var ju mycket smal. Men 
vi lärde oss efterhand att riktigt hög fart i idealspåret egentligen bara 
kräver ”en bilbredd” och då räckte Parkbanans ”gång/cykelbana” 
mer än väl till. Men att i den egna körningen ha med lite safety first- 
tänkande är givetvis viktigt som i all tävling.
 Turligt nog var det få incidenter under året, även om banor fick 
justeras eller kortas ner då fartnivån blev lite högre än tänkt eller då 
risknivån ansågs alltför hög. Själv fick jag den tvivelaktiga glädjen 
fixa till en rejäl ”propeller” på Stora Holm. För hög attacknivå ihop 
med lite dammig bana, kalla däck och fel däcktryck talade direkt 
om att gränsen passerats. Turligt nog var det bara gräsytor vid sidan. 
Men det tog en stund plocka bort all grästorv ur bilen efteråt. Hor-
nen växer  ju alltid ut då det gäller fart och det är lätt ribban hamnar 
för högt.  
 Tidseffektivitet och antal körningar är alltid ett litet bekym-
mer i Sprint, väntetider kan kännas lite långa. Men samtidigt ska 
man komma ihåg att ett Sprint är ett socialt event. Med gott om 
tid sparka däck, kika på andras bilar och diskutera egna och andras 

körprestationer. Men visst, tre, fyra körningar på en förmiddag kan 
av en del anses vara lite. Men som sagt, utförsåkare åker bara en trä-
ning och två åk på en hel dag. Så det skiljer ju inte så mycket från 
tävlingsformer som slalom, storslalom och störtlopp eller exempelvis 
hästhoppning. Och det innebär bra träning i att vara mentalt på och 
göra sitt bästa i just det tidsfönster man får. Det är ju inte som på en 
racerbana att en ny chans åka riktigt fort återkommer ”varje varv”! 
Men, inte ens dagens F1-åkare kör särskilt många snabba varv på ett 
kval. Ibland bara ett enda i sista kvalronden. Så sprint är bra för både 
koncentration och fokusering.

                       
Deltagandet har varit gott i alla klasser undantaget i Girls Only som 
självklart kan öka. Att tävla i konbana är i stort sett riskfritt för bilen 
och normalt är det bara  det egna egot som kan tufsas till lite. En 
någorlunda bra bil och lämpliga förberedelser räcker långt. Det är 
ingen slump att en del namn återkommer högt upp i listorna. Lämp-
lig chassiesättning, snabb styrning, bra däck och allmänt lämpliga 
inställningar är givetvis viktigt i Sprint liksom att ha en genomtänkt 
körplan. Bensinåtgången är liten och det är oftast mycket nära till 
banorna i alla fall för oss i Göteborgsområdet.
 Resultat har föredömligt snabbt rapporterats på hemsidan och 
i Bullen. Tommy Falck och kompani har skött det hela med bravur, 
tummen upp! Tidiga morgnar,  konsättande och inte minst tidtag-
ning och rapportering innebär ett tidsödande ideellt arbete som ab-
solut inte gör sig av sig själv. Stort tack till dessa morgonpigga och 
vädertåliga män som fixade alla årets sprintar!

 En lättrullad Elise! Ägaren Martin Thorsvret får extra motion.  

En superbil på sprintkörning. Lars-Göran och Christina Itskowitz i en 
McLaren som kördes flitigt under 2015

Arne Nymans Rush R1, låg och bred. En effektiv sprintbil!
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KM Gokart  2016
Text: Ludvig Axelsson Foto: Victor Kärrqvist, Go karting Majorna

Kl 18:00 den 28 januari var det dags igen för en kväll som re-
sulterar i blåmärken,skavsår, utmattning och en massa skratt. 
SVKGs km i gokart. Som några år tillbaka hölls tävlingen på Go 
karting majorna. 

Det blev inget nytt rekord på antal förare i år, men det gjorde inget 
eftersom det blev lika hett ute på banan som förra året eller till och 
med ännu lite mer intensivt.

Efter samling  och lite försnack där man också försöker snappa upp 
motståndarnas dagsform blev vi i år indelade i 3 kvalgrupper vilket 
gav lite mer utrymme ute på banan. 6 uppvärmingsvarv är det som 
gäller med eller utan viktning, det är upp till en själv att ha koll på 
vikten. Den personliga alltså. Förra året skillde det 4kg mellan mig 
och Anders 2kg plus och 2kg minus. Med ännu mer fysträning och 
långa kvällar med moppemeck så  blev min invägning i år 90,2kg. 90 
kg är gränsen för att inte behöva väga upp karten. Men Anders har 
fortfarande ett okänt antal kg att jobba bort till nästa KM.
Nu var det dags för kval. Vi blev alltså 3 grupper med 6 i varje så 
det var gott om plats ute på banan. På kvalet satte jag en säker 5e 
plats med 38.738 vilket gjorde att jag kom med i A finalen för första 
gången vilket kändes lite pirrigt. Pirrigt var också kontrollvägningen 
efter. Nu stannade vågen på 90,00 kg! Väger du under 90 efter kval 
och race  diskas du, så det blev att gå och köpa en 1/2ltr läsk.
 Jag hade snackat med Mart Waher innan kvalen eftersom han är en 
mycket god vän till min morfar. Jag visste sedan innan att Mart är 
grym på att köra gokart och då han i kvalet hamnade på 2a placering 
med 38.561,  att jag  i A finalen kanske hade en liten, men ändå möj-
lig chans att klå honom.

 I finalerna var det nu 9 personer i varje och jag studerade B finalen 
noga genom att ställa mig på bron och kollade spårval och brom-
spunker på dom snabbaste.  Det var väldigt tajt körning, med vad 
som observatör kändes som en konstant blåflagg med massa omkör-
ningar. Jag lyckades se en massa snygga manövreringar och smarta 
val av extravarven som jag la på minnet. Efter en lång strid på 22 
varv blev det klart att första, andra och tredjeplatsen i B-finalen gick 
till: Claes, Stefan och Jonny grattis. Grymt bra kört av alla andra. 
Tyvärr var det så att ettan i B inte gick vidare till A. Så ingen fick 
utmaningen att klara av 44 varv som Per Oleskog kämpade igenom 
förra året. 
I A finalen såg jag nu min möjlighet efter att ha granskat förarna i 
B och memorerat deras moves och kände mig rätt säker. Jag satte 
mina två extra varv perfekt och var ensam fram till 7 varvet då Mart 
dök upp ifrån ingenstans. Jag jagade honom fram till 12 varvet då 
han äntligen fick blå flagg och jag gled förbi. Vid de sista varven 
dök Christoffer upp framför mig och hur jag än kämpade förblev 
avståndet konstant, jag  knaprade inte in en enda centimeter. Jäkligt 
irriterande, men Christoffer kör ju otroligt bra.
Till slut fick Christoffer målflaggan och gick in på första placering 
följd av mig och Mart. Ett otroligt roligt race där det hände saker 
hela tiden. En fantastisk kväll med både skratt, G- krafter och blå-
märken. Nästa år siktar jag på guld.
En sak till. Det var kontrollvägning efter finalen. Vågen stannade då 
på.................. just det. 90.00

racing
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Alla 9 i A finalen. Här är det full strid. Anders Johansson jagar mig.

Christoffer i helt eget spår. Kvällens 3 musketörer. Fr.v. Ludvig, Christoffer, Mart.

Ljuset har precis slagit om till grönt och A finalen är i gång.Mart hänger på och försöker komma om Christoffer.

Per i häcken på Anders W S&M. Super-Mario och  Super-Mart.
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3 mars 2016 satte vi punkt för 2015. Denna gång liksom förra 
året ute i Team 13 lokalen. 32 röstberättigade medlemmar hade 
hörsammat inbjudan och kommit och fick som belöning kött-
bullesmörgås, dricka, kaffe och kakor samt ett misstag presen-
terat ”live” av styrelsen.

Mötet öppnades av ordförande Micael Lidmalm och följde sedan 
den fastställda dagordningen. Allt flöt på med verksamhetsberättel-
se, förvaltningsberättelse följt av revisionsberättelse läst av Michael 
Hoffstedt som rekommenderade ansvarsfrihet, vilket också besluta-
des. Tur att detta röstades igenom innan prisutdelning. Vem vet vad 
medlemmarnas svar annars blivit.

Medlemsavgifter för 2017 kommer att var oförändrade. Mötet rull-
lade på och rollfördelningen i styrelsen och suppleanter ändrades. 
Bland annat invaldes  Anders Johansson, Oscar Kärrqvist och Olaf 
Eickel, avgick gjorde Tommy Falck, Kalle Pilkrantz och Marek Nie-
mand. Tommy och Kalle avtackades för många års åtagande och 
fantastisk fältarbete. Alla 3 kommer att saknas och har lovat att dyka 
upp på klubbevent. Tommy gjorde ett sista framträdande som årets 
prisutdelare och det blev ett framträdande som ingen närvarande 
kommer att glömma. 

Anledningen till det har inget med Tommy att göra utan styrelsen 
hade läst resultatlistor och gjort en sammanställning, som visade sig 
lite för sent, vara fel. Arne Nyman var stolt vinnare och innehavare 
av vandringspriset Ventilen i ungefär 10 sekunder innan det begång-
na felet upptäcktes och priset fick en ny innehavare i form av Jonas 
Christensen. Ventilen ska gå till den som samlat högst poäng oavsett 

klass i Rattmuffen cup och Arne med sina 92 poäng i roadsport 
A hade utsetts till vinnare. Vad styrelsen dock missat var att Jonas 
skrapat ihop 96 poäng i roadsport C. Detta har stått i av styrelsen 
tidigare publicerade resultatlistor och ändå missade styrelsen det. 

Som den gentleman Arne är -han har tidigare fått hederspris, just för 
det- så överlämnade han priset till Jonas. Dessvärre var Arnes namn 
redan ingraverat, så numera går Jonas under pseudonym. Gissa vil-
ken?

Förutom ventilen och klasspriser utdelades under kvällen  Stolpes 
vandringspris till Jörgen Brynne, Merlyn Ford Mk 3. Bulten vand-
ringspris till Johan Zackrisson för bygget av Jotuz Exige och Propel-
lern till Jan-Erling Rydquist.

SVKG årsmöte 2016
Text: Anders Jansa  Foto: Johanna Persson, Pelle Haegermark, Oscar & Victor Kärrqvist

KOLLA!!! 
1232342374235 
MEDLEMMAR PÅ 

FEJAN!

UNDRAR VAD 
SOM HÄNDER PÅ 

REJSA IDAG? ZZZZZZZZzzzzzzzz
PER!

VAD STÅR 
DET?

VARFÖR 
LYSSNAR 
INGEN PÅ 

MIG?
TYST STEN!

INGEN SER ATT 
VI TITTAR PÅ 

MATCHEN. NOTERAT
1+1=3

NÄR 2=1

klubbnytt

Janne försöker förklara hur och varför han har en propeller i handen.
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Gert Söderberg knep 
bronset i B.

Mats Blomquist med sin 
Renault 4 CV tog 3e platsen C. 

2an och 1an i roadsport A.Årets tyngsta pris fick 
Johan Zackrisson för 4 år 
mekande och 1 JOTUZ.

Tommy fick passande lite grönsaker 
med sig hem.

Arne Nyman får känning 
på ventilen.

Jonas Christensen med den ytterst 
åtråvärda ventilen.

Rattmuffen / Sprintrace
Nu börjar det närma sig! Vi tog er på orden ! Vår enkät tidigare vad gäller önskemål vad vi vill göra med våra bilar var ENTYDIGT ” 
Vi vill köra mer! Helst på bana. Vi har försökt återskapa Rattmuffen inte bara på bana utan varhelst det finns asfalt! Efter ett år med 
test och intressesökande har vi nu landat. I år blir det fem tävlingar med skiftande karaktär vilket gör det än mer intressant ! Ny för i 
år är ” Kattleberg ” airport med avåkningsytor, vilket bör få många att ladda! Vi vill se er där ute - ALLA !  Såväl nybörjare som ärrade 
raceputtar! Damma av, byt olja, se över, Varmkör. Välkomna till ännu en säsong.

Good Motoring 
Tommy Falck

Oscar har kört bra hela 
cupen och blev totaltvåa i C



SVKG-Bulletinen nr 1 – 2016  www.svkg.se16

reportage

Museet i centrala Los Angeles har varit stängt för en total om-
byggnad under 14 månader. Över 90 miljoner dollar (nästan 
800 miljoner kronor) har gett en total förnyelse. Det öppnades 
för allmänheten i december 2015. Målet har varit att bli ett av 
världens främsta fristående museer. Därtill att i samarbete med 
andra museer och bilsamlingar bredda utbudet. Jag besökte 
det gamla museet  för några år sedan och fick möjlighet till ett 
besök i det nya gångna julhelgen. Mitt betyg av ombyggnaden 
är entydigt, Petersens nya museum ligger nu på allra högsta 
nivå. Kanske inte ända upp i Mercedes-klass, det museet är nog 
fortfarande bilvärldens finaste. Men det ligger inte långt efter 
och det är klart värt att besöka under en resa till Kalifornien och 
Los Angeles. 

Museet ligger i Downtown Los Angeles. Redan då man kommer 
dit ser man att exteriören på huset nu är minst sagt futuristisk. Den 
stramt moderna stilen går sedan konsekvent igenom hela interiören. 
Man kan komma mycket nära bilarna som dessutom är lätta att foto-
grafera i bra ljus och låga diskreta avspärrningar. 

Redan i foajén möts man av bilvärldens troligen dyraste seriebil, en 
Bugatti Veyron i en av sina mest exklusiva versioner. Öppen dessut-
om, det lär nog rufsa bra i håret vid bilens toppfart runt 400 km/h. 

Men även på 20-och 30-talet kunde man bygga extrema fordon. Bred-
vid stod en imposant Rolls Royce, ett långt och strömlinjeformat två-
dörrars landsvägslokomotiv byggt för världens rikaste bilentusiaster. 
Nära nog halva bilen är utgörs av motor enligt dåtidens modekrav. 
Man kan föreställa sig omvärldens reaktioner då man kunde få se en 
rik ädling susa ned till Nice och Monte Carlo i detta sportbilsvidun-
der.

Museet är lite likt Mercedes såtillvida att det börjar med att hissar tar 
besökarna upp till högsta våningsplanet, sedan kan man i temautställ-
ningar vandra runt och nedåt. Bilens tidiga historia och olika kon-
ceptfordon inleder. 

Den första bilen man möter i lobbyn är en unik 2014 Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse “KPM Series”. Den lär ha byggts bara i fyra exemplar.  
Har en toppfart på 405 km/h och kostade $2.4 miljoner USD (20 milj. kronor) som ny. Värdet idag är långt, långt däröver.

The Petersen Automotive Museum, Los Angeles, utgåva 2.0
Text: Jan E Rydquist    Foto; Jan E och Carl Rydquist

 Nya Petersen Museet som invigdes 8 dec 2015.

 Kronjuvelen på the Petersen Automotive Museum, en enormt stor och 
exotisk 1925 Rolls-Royce, en midnattssvart aerodynamisk coupe. 1934 
lät tredje ägaren av bilen karosserifirman Jonckheere i Belgien bygga 

in dubbla soltak, cirkelformade dörrar, en stor akterfena och en enorm 
bakåtlutad kylare. Bilen var en gång guldfärgad. Finns sedan 2001 på 

museet. Hög som en nutida SUV!
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Museet har en rik källa fordon ösa ur, i det som man kallar ”the 
Vault”, (kassaskåpet), där rariteter förvaras. Det möjliggör rotation 
i utställningshallarna med olika teman över året. Specialvisningar av 
”the Vault” görs för en liten andel besökande, med guider som berät-
tar om fordonen. Fotografering är dock inte tillåten där.

Ett tema vid vårt besök var racersportvagnar från 50-talet och även 
80-talet, med otroligt välrenoverade klassiska Mercedes, Ferrari, Por-
sche m fl. 

Det som slår betraktaren är hur små, lätta och nätta racersportbilarna 
är jämfört med dagens breda och långa Le Mans-LMP-bilar. Kunska-
pen om aerodynamik var på den tiden begränsad och man försökte 
främst kombinera vackra linjer ihop med ett lågt luftmotstånd. 

Bieffekten att det kunde ge oönskade höga lyftkrafter antingen fram 
eller bak var föga kända och det måste gjort förarnas uppgift svår i 
hög fart. Inte förrän i slutet av 60-talet och under 70-talet började 
man få grepp om hur man kunde samutveckla lågt luftmotstånd med 
lämplig nivå downforce. Men att dessa äldre racersportvagnar är bland 
de vackraste i bilhistorien står utom allt tvivel. 

Museet har som sagt olika temautställningar som täcker allt från fil-
mens bilar till bilföretagens drömbilar, många designade i den anda av 
utvecklingsoptimism som fanns efter andra världskriget. 

Mercedes W196 GP-bil säsongen 1954-55. Här med ”Monza” strömlin-
jekaross. Detta utförande kördes enbart på snabba banor som Silverstone 

och Monza.

Carl beundrar Silverpilens läckra linjer, som dock Fangio och Moss ansåg 
ha för dålig sikt för precis kurvtagning. Så strömlinjekarossen blev bara 

en parentes för den i övrigt ytterst framgångsrika W196:an.

Ferrari Testa Rossa 1957 625/250, en av 34 byggda bilar, med 3L V12-
motor. Bilarna byggdes under perioden 1957-1961.

En mycket välkänd filmbil, James Bond 1964 DB5. 
Byggd i två exemplar.

En filmbil av annat slag, ”Lightning McQueen” i fullskala! 
Fräck “Nascar-Miata”-look!

En drömbil, Plymouth Explorer 1957 med italienska linjer
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Museet är fullt av riktiga klenoder, denna gång fanns det en hall med 
massor av imposanta exklusiva förkrigsbilar. Stora, lyxiga, alla ofattbart 
eleganta. Dessutom med ett hantverk som man knappast kan förstå. 
Verkligt intryck gav en Mercedes Autobahn Kurier, en 540K, byggd 
tiden 1934-1938 i bara två (möjligen 3) exemplar. En verklig prestige-
express för den tidens allra rikaste. Just denna kompressormatade bil 
byggdes för en professor Ingacio Barraquer. Han bodde i Spanien och 
använde bilen på långresor. Bl. a till Libyen och Egypten.  På 50-talet 
bytte han till en modern Mercedes 300 S. Via svärsonen hamnade 
bilen till slut i USA, där den vunnit många utställningspriser.

Men liknande lyxsportbilar byggdes i Frankrike, England och USA 
och alla finns utställda. De representerar i mina ögon den tid då bil-
byggarkonsten stod på den kanske allra högsta nivån någonsin.

Extrem strömlinjeform och svepande karosserier var på modet på den 
tiden. Stora hjul likaså. Ofta då helt inkapslade. Och med interiörer 
som blandade element från flyg, båt till bilvärlden. Man tog ut sväng-
arna och praktiska frågor som ergonomi, bakåtsikt, åtkomlighet och 
svängradie fanns inte med i förutsättningarna. Men stora hjul är ju 
åter på modet numera! Dock inte de dåtida enormt stora strålkastarna 
av lokomotivtyp!

Givetvis finns en hel del renodlade sportvagnar och racerbilar utställ-
da, från helamerikanska GM Sting Ray Racing och Ford GT40 till 
europeiska tillverkare. 

Sting Ray var den tävlingsbil GM inte fick lov att bygga officiellt, ef-
tersom de tre stora gjort upp inbördes att inte engagera sig i racing på 
fabriksnivå. Men behövliga racingdelar levererades ”Off the record” 
till utvalda återförsäljare som byggde upp bilar renodlat för tävling.

Ford var först stiga av detta avtal och gav sig in i ett flitigt globalt täv-
lande med vinster i nästa alla tänkbara racingklasser. Kronan på verket 
blev flera prestigefyllda Le Mans-vinster med den legendariska GT40. 
Den Ford GT40-bil som ställts ut på museet var den som Henry Ford II 
själv fick som gatbil efter racingprogrammet avslutats. 

Ford hade också den kommande helt nya GT-bilen utställd, som en 
designprototyp. Bilen ska vara klar 2017 men Ford har i avsikt att 
ställa upp på Le Mans 2016 med detta senaste och betydligt större 
racingmonster.

Europeiska långlopps- och Le Mansvinnare fanns i en egen avdelning. 
Legendariska Porsche 917 sticker ut med sin enorma motor och korta 
framdel där föraren sitter nästan på gokartvis strax bakom framhjulen.

Ett fåtal formelbilar fanns utställda, givetvis ihop med CanAm-bilar 
och hastighetsrekordbilar. Vi är ju i USA!

Batmans motorcykel fanns bland alla tvåhjulingar.

Enormt stor Mercedes 540K, med rak 8:a, 5,4L 180 hk.

1939 Bugatti Typ 57C Atalante

1939 Bugatti Typ 57C Vanvooren Cabriolet

Voisin 1934 Type C27 Aérosport Coupe
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För den som inser plånbo-
ken är för tunn för fullska-
liga samlarbilar kan köpa 
exakta stora skalmodeller i 
museets shop. Trots 10 500 
USD för en perfekt utförd 
Porsche 917 i 1:10 är det 
nog ändå ett fynd, med sin 
fantastiska detaljrikedom!

 
Museet ordnar entusiastträf-

far varje månad och ett helt parkeringsplan var vid vårt besök ett ym-
nighetshorn av sport- och entusiastbilar. Lite likt ”Coffee and Cars”, 
dvs. en morgonpigg bilträff ”modell Hällingsjö” med mycket infor-
mell stämning. Njutbart se fina entusiastbilar ihop med shortsklädda 
likasinnade bilnördar i en flödande sommarsol och med palmer i bak-
grunden. Detta på annandag jul! 

Bara denna informella del av besöket på museet var så omfattande 
att det är värt sin egen artikel. Flera av mina personliga favoritbilar 
var väl representerade. Ovanligast denna gång var nog en mycket fin 
Intermecchanica Italia Spyder. En verkligt snygg mix av Italienskt och 
amerikanskt med klara Ferrari-vibbar.

Bil Mitchell, stylingchef på GM byggde denna Corvette Stingray Racer 
1959, lätt bil 1000 kg med 4,6L V8 315 hk, DeDion bakvagn, plast-

kaross mm. Blev stilbildare för senare Corvette Stingray. 

Då GT40-racingprogrammet var över fanns det ett antal chassin kvar. 
Man byggde därför upp ett antal gatbilar, Ford GT40 Mk III. 

Prototypen till nya 2017 Ford GT fanns utställd.

Museet hade fått låna in bilar från the Charles Nearburg Porsche 
Collection. Här ser man  1980 935 K3, 1969 917K, 1980 936/80

Porsche 962 C från 1986

En BMW Art Car med design Alexander Calder. Den första i en BMW:s 
“Art Serie” racingbilar.

Exakt men dyr modell i skala 1:10 av 
Porsche 917L

En fin mix av USA och Italien. Intermeccanica Italia Spyder från slutet 
av 60-talet med Ford V8-motor.
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Inledning
Ovanstående bild visar en vanligt förekommande, traditionell, 
ganska sportig och numera lätt föråldrad typ av trådekerhjul av 
brittisk typ. Med ”ganska sportig” menas att denna konstruk-
tion, med centrumlåsning utan vingar på centrummuttern, upp-
trädde förhållandevis tidigt. 

Men innan vi går vidare får vi hoppa bakåt i tiden, till förf:s expert 
på 1910-talets lyxiga prestigefordon, som meddelar att redan 1908 
förekom trådekerhjul med centrumlåsning på dyra och lyxiga status-
fordon för personbefordran (limousiner, Town Cars, Fätonger och allt 
vad de hette) och att trådekerhjul med centrumlåsning faktiskt var 
ganska vanlig redan på 1910-talet. Många av oss har väl sett magnifika 
trådekerhjul med stora Rudge-nav på Rolls-Royce (fr.o.m. 1908) och 
andra prestigemärken. (Inte sällan är ekrarna på denna typ av fordon 
täckta av plåtskivor mellan nav och fälgytterkant för att chauffören 
skall slippa tvätta varje trådeker för hand. Men även skyddande diskar 
på insidan – mellan ekrar och bromstrumma – förekommer på äldre 
automobiler.)  Obs. Detta gäller alltså dyra prestigeautomobiler.  
 Ännu längre i forntiden uppfanns hjulet – ett synnerligen an-
vändbart maskinelement – genom att en stor, rund och tjock skiva 
försågs med ett genomgående centrumhål för en axel.  Uppslagsverk 
meddelar att de tidigaste, primitiva hjulen uppträdde i den sumeriska 
högkulturen ca 3000 år f.Kr. Senare, i den mykenska kulturen, om-
kring 1700 år f.Kr., utvecklades den enaxliga, hästdragna vagnen, som 
blev känd som den romerska stridsvagnen. Den användes både under 
härnadståg och efteråt, som triumftågsvagn. 

Romersk, enaxlig strids- och triumfvagn. Fälg och ekrar av hårt trä. 
(Bilden lånad ur Illustrated Dictionary of Automobile Body Styles.)

Fälgar och däck
– Tidigare typ
Vulstfälgar och högtrycksdäck
De tidigaste luftgummidäcken var högtrycksdäck av vulsttyp. Däcken 
var elastiska och krängdes på och av fälgen.  Däcktryck ca 6 atö.  

Vulstfälg av stål på fälgbas av trä.  

– Senare typ
 Lågtrycksdäck (’ballong’)
För automobiler kom en typ av lågtrycksdäck (i början populärt kall-
lad ’ballongdäck’) att från mitten på 1920-talet ersätta vulstdäcket.  
 Detta lågtrycksdäck har sedan blivit använt i alla möjliga sam-
manhang – både för personbilar och lastfordon av olika typer.
 Däckstypen har inte elastiska innerkanter som vulstdäcket utan 
en förstärkt stomme med invulkaniserad stålvajer. Detta medför vid 
montage och demontage att ena halvan av däcket läggs i ett försänkt 
mittparti i fälgen – se bild till höger, nedan.

Fälgar för tunga fordon. Typen till höger gäller även för personbilsfälgar.

 För tunga fordon hade fälgen tidigare plan fälgbotten och lös 
sid- eller låsring (ovan till vänster) men blev från mitten av 1920-talet 
ersatt av ’drop-center’-typen; med försänkt mittparti av olika utföran-
den för att förenkla montering och demontering av däcket (ovan till 
höger). Den senare typen är den som gäller i dag.

   

Ekerhjul av olika typer 
– Artillerihjul; en benämning som kommer av de väldiga kanon-
hjulen med 12-14 ekrar, tidigare av trä, senare av stål, som användes 
för kanoner. Hjulen, ibland klädda med kompaktgummi, göts i järn, 
och ännu senare användes t.o.m. lastbilstyper av luftgummihjul för 
kanoner. 
   

Väghjul för fordon allmänt – men även särskilt för 
sport- och tävlingsvagnar
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En Škoda haubits, vars artillerihjulsfälgar är klädda med 
kompaktgummi.  (Bilden lånad ur Artillery av Chris Chant.)

Artilleritypen av vagnshjul var f.ö. den typ av väghjul som i stor ut-
sträckning, i klenare dimensioner, även kom att användas på alla typer 
av hästvagnar (utom på vintern i områden där vagnar på medar kunde 
utnyttjas).

– Träekerhjul  En lättare typ av artillerihjul med ekrar av hårt trä 
eller järn användes även på tidiga automobiler som alternativ till dy-
rare trådekerhjul på Rudge-nav – se vidare nedan. De allra tidigaste 
bilhjulen var kompaktgummiklädda – senare med luftfyllda däck.  

En 1920-tals amerikansk tvådörrars Brougham med träekerhjul. 
(Bilden lånad ur Illustrated Dictionary of Automobile Body Styles.)

   
 Träekrarnas antal varierade; 8-12 ekrar på amerikanska bilar, på 
europeiska bilar ofta 10 ekrar fram, 12 ekrar bak (drivhjul). 17 till 19 
tums fälgdiametrar.

– Gjutna och smidda hjul av järn   Typ ’Sankey’. Vanliga spe-
ciellt på brittiska personbilar på 1920-talet.  6-12 ekrar, 17-21 tums 
fälg-Ø. 

– Gjutna och smidda hjul av aluminium/lättmetall. 
Vanliga på nutida personbilar, och ersätter ofta 1900-talets tallrikshjul 
av stålplåt (vilka däremot i vårt klimat finner god användning som 
vinterhjulsfälgar). 
 Aluminiumhjulen uppvisar olika ekersystem och antal; från fem 
till 25 eller fler ekrar, (ibland t.o.m. utformade för att imitera trådek-
rar). På moderna, häftiga, personbilar med tunna och breda däck kan 
fälgdiametrarna i extrema fall hamna på ända upp till 24 tum. 
 På bussar (speciellt turistbussar, och ibland lastbilar) förmedlar 
blankpolerade aluminiumhjul av tallrikstyp en viss elegans åt ekipaget.     

– Gjutna och smidda ekerhjul av stålgjutgods, för 
tunga fordon. 
Speciellt populära på amerikanska lastbilar är hjul med nav och ek-
rar är hopgjutna i stål. Vanligtvis sex ekrar. Både för fälgar med plan 
fälgbotten och den s.k. ’drop-center’-typen, dvs. med försänkt mitt-
parti.

Amerikanskt hjul av stålgjutgods.

 I Europa används i stor utsträckning tallrikshjul för tunga for-
don. Dock finns det en sorts europeisk motsvarighet till ovannämnda 
amerikanska 6-ekrade hjul av stålgjutgods i form av Trilex-typen, som 
tillverkas i Schweiz. Den skiljer sig från den amerikanska genom att 
fälgen är 3-delad. Typen förekommer mest i centraleuropa och har 
inte funnit popularitet hos nordiska lastbilstillverkare och åkerier.

Det schweiziska Trilex-hjulet är typiskt genom att fälgen är 3-delad. 
(Bild ur Trilex-broschyr.)

– Plattekerhjul, för personbilar 
          
En speciell fransk typ av eker-
fälg  med platta ekrar av plåt 
var populär på vissa Citroën-
typer och 30-tals Peugeot-
bilar före andra världskriget 
(en Michelin-konstruktion). 
Vanlig fälgdiameter 400 
mm (i äldre sydeuropeiskt 
måttsystem 40 cm = ungefär 
16 tum).

>>>
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Trådekerhjul
I Sportvagnsklubben är vi mest intresserade av hjul för sport- och täv-
lingsvagnar. Tidigare var trådekerhjulet den traditionella och förhärs-
kande typen. Numera har vi blivit vana vid moderna aluminium- eller 
lättmetallhjul. Men, visst, även traditionella tallrikshjul av stål före-
kommer och används framgångsrikt på banorna. 
 De tidigaste trådekerhjulen uppträdde mycket tidigt; de första 
försöken att bygga en (lättare) självgående maskin härstammar från 
t.ex. Karl Benz experiment på 1850-talet. Det föll sig förmodligen 
självklart  under tidiga experiment, att skapa ett lätt väghjul genom att 
manuellt tråckla ihop trådekrar mellan ett nav och en fälg. 
 Fälgen och däcket var ända fram till mitten av 20-talet av s.k. 
vulsttyp. Däcket saknade ståltråd i kanterna och måste  krängas av 
och på en fälg (se bild ovan under ’Fälgar och däck’). Den s.k. vulsten 
i däckets ytterkanter passade in i fälgens motsvarande kanter och hölls 
på plats av högt lufttryck.  
      Sedan man använt hästvagnshjul på några av de tidigaste motor-
drivna mackapärerna provade man enkla  trådekerhjul på de lättare, 
primitiva  fordonen. 

En mycket tidig och enkel typ av trådekerhjul, här på en kupé från 
början av förra seklet, med öppen förarplats och motor under chassit. 
(Bilden lånad ur Illustrated Dictionary of Automobile Body Styles.)

 I äldre tider – som sagt, redan faktiskt fr.o.m. bilens barndom 
– var tråd- (och trä-) ekerhjul förhållandevis enkla att tillverka för de 
flesta typer av fordon.
 Även de mycket tidiga försöken att flyga byggde på tanken att 
den önskvärda markkontakten – i början och slutet av varje flygtur 
– skulle hållas med användning lätta och enkla trådekerhjul, med luft-
gummidäck på fälgar av vulsttyp, dvs. ungefär samma typ av hjul som 
på tidiga motorcyklar.

Olika ekersystem för trådekerhjul 
Svetsade trådekrar 
Amerikanska Ford var förmodligen bland de första att konstruera och 
i stora serier tillverka ekerhjul av förhållandevis tjockt trådmaterial, 
som svetsades fast i nav-änden resp. fälgänden (T-Ford t.o.m. 1935). 
Det var naturligtvis mycket billigare att lägga hjulets delar i en lämplig 

matris och svetsa fast enkla och ganska grova trådekrar, än att krångla 
varje eker genom hål i navet för att därpå omständligt säkra ekern med 
ekermuttern i fälgen. 

Dragna trådekrar  – trådekertyper för snabba person-
bilar 
De för oss sportvagnsentusiaster intressantaste typerna är, för äldre 
sportvagnar trådekrar (för yngre sportvagnar lättmetall/ aluminium-
hjul av olika typer). 

Ett vanligt trådekersystemet före och omkring 2:a världskriget. – det 
s.k. Rudge-navet. Vid montering av hjul på nav träs hjulets invändiga, 

axiella räfflor (bommar, splines) på navets motsvarande utvändiga. 
Broms- och accelerationskrafter tas av den friktion som uppstår i de 

koniska beröringsytorna samt ekrarna, som korsas mot varandra radiellt. 
(Ritningen ställd till förfogande av Owe Persson)  (Se även bilden i 

början på denna artikel). 

För att ta hand om inbromsnings- och accelerationskrafterna tilläm-
pas olika system  för att korsa ekrarna radiellt. Viktigt är alltså att 
ekrarna korsas i fordonets körriktning, dvs. framåt och bakåt. 
 Det är även väsentligt att ekerhjulet motstår de axiella krafter 
och påfrestningar som uppstår vid kurvtagning och annan manövre-
ring – därför har ekrarna alltmer kommit att korsas även axiellt dvs. 
från Rudge-navets innerkant till fälgens ytterkant respektive från na-
vet längst ut till fälgen längst in. På detta fiffiga sätt blev hjulet starkt 
även i axiell led – viktigt vid kurvtagning!   
 För oss som stundom kör på sluten bana och hanterar maskiner 
som blir utsatta för betydande krafter såväl vid acceleration som vid 
kurvtagning och bromsning är det lite  intressant, att det tycks ha 
varit italienarna som tidigt konstruerade trådekerhjul, där ekrarna på 
ett markant sätt korsade varandra inte bara framåt och bakåt utan 
även axiellt, Men! vi sade att italienarna ’tycks’ att ha varit tidigt ute. 
Vid närmare studium av olika trådekersystem visar det sig att det var 
fransmän – igen! – som var ännu tidigare; se bild på nästa sida.
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En pampig Delaunay-Belleville typ HC4 med coupé-de-ville-karosseri 
från 1913 med axiellt korsande trådekrar. Från navets ytterkant till 

fälgens innerkant och från navets innerkant till fälgens ytterkant. 
Centrummutter. (Denna vagn visades på 2015-års Rétromobile. 

Fotot lånat ur The Automobile, april 2015.)

 Det går inte att se ur hävderna huruvida italienarna stude-
rade Delaunay-Bellevilles hjul, men sedermera – fr.o.m. 30-talet – 
förekommer denna effektivt ekrade hjultyp på italienska tävlingsbilar. 

En Fiat i s.k. ”Barchetta”-utförande, med vackert effektiva trådekerhjul 
– från första halva 1950-talet. Fotot lånat ur Classic Motor, juli 2015.)

 Från hjulets Rudge-typ av nav (det som monteras antingen på en 
framhjuls-axeltapp, eller, på bakhjulsdrivna fordon, på drivaxeln) dras 
ekrarna från den inre koniska delen närmast hjulbromsen till fälgens 
ytterkant respektive från navets yttersta del till  fälgens innerkant. 
 Kunde en stor prestige-vagn vid kurvtagning vara i behov av den 
extra styrka som axiellt korslagda ekrar erbjuder? Nej, förmodligen 
inte. Men inte desto mindre, bilden av Delaunay-Belleville-vagnen 
ovan bevisar ovedersägligt att detta avancerat starka ekersystem till-
lämpades redan på det tidiga 1910-talet i Frankrike (dock sällan i det 
sportvagnsmässiga utförandet med bevingade centrummuttrar...) 
 Alltså, var det fransmän och italienare som var tidigast med avan-
cerade ekersystem? När följde resten av den kända (västliga) världens 
sportvagns- eller tävlingsbils-tillverkare med? Britter? Tyskar? 
 Studier visar att brittiska sportvagnstillverkare förefaller att ha 
varit betydligt senare än italienarna. Dock med undantag för Alvis, 
som redan under första halvan av 1930-talet var alert och introduce-
rade axiellt korsande ekrar på visserligen inte en sportvagn men i alla 
fall en fyradörrars automobil av typen Sports Saloon – se bild nedan.

Alvis Speed 25 försågs med dessa effektiva trådekerhjul även på sina fina 
Sports Saloon-vagnar. (Foto lånat ur Ventilen.)

 Vi har sett BMW motorcykelhjul där ekrar från navets ena sida 
dragits ut axiellt till den motstående yttersta fälgkanten – t.o.m. utan-
för däcket. Även Aston-Martin provade detta extrema ekersystem på 
en av sina LeMans-tävlingsvagnar på 1960-talet. 
 Optimalt placerade ekrar borde spara material, göra hjulet effek-
tivare och kanske t.o.m. lättare. Kan det vara så?  En teknisk utredning 
hade varit intressant att ta del av!

Tack till Högsbo Däck i Högsbo, Västra Frölunda, Göteborg, för 
kompletterande upplysningar.

Övriga källor:
Artillery (Chris Chant, 2005)
Classic Motor, juli 2015.
Illustrated Dictionary of Automobile Body Styles (L. Haajanen, 2003)
Old Car Tire and Rim Handbook (F. Clymer, 1960)
STRO Databook (2001)
Technischer Ratgeber für Fahzeugreifen (Continental, 1968/69)
The Automobile (april 2015).
Trilex-broschyr
Ventilen (Göteborgs Motorhistoriska Klubbs tidning)

Lennart Haajanen  
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Betalt

Kommande händelser
För mer information, kolla respektive arrangemang på hemsidan.

  ...............................................................................................................................................................................
• Bankörning Rudskogen 18 april 11:00-16:00
  ...............................................................................................................................................................................
• Vårruset Falkenberg 28 april  17:00 -20:00
  ...............................................................................................................................................................................
• Vårrally 1 maj 
  ...............................................................................................................................................................................
• Racingskolan & Bankalas 4-5 & 6 maj. Mera info. se inbjudan.
  ...............................................................................................................................................................................
• Första Torsdagsutflykten 5 maj 18:45.  Parkeringen Torpavallsg. (Systembolaget) Munkebäck
  ...............................................................................................................................................................................
• Sprintrace 1 Kattleberg 14 maj 08:30
  ...............................................................................................................................................................................
• Tjolöholm Classic Motor 22 maj 
  ...............................................................................................................................................................................
• Sprintrace 2 Hällered 4 juni  09:00
  ...............................................................................................................................................................................
• Sprintrace 3 Kattleberg 20 augusti 08:30
  ...............................................................................................................................................................................
• Sportvagnsträffen Hofsnäs 27 aug. Preliminärt datum
  ...............................................................................................................................................................................
• Sprintrace 4 Vårgårda 11 september  12:00
  ...............................................................................................................................................................................
• Sprintrace 5 Hällered 24 september 09:00
  ...............................................................................................................................................................................
• Höstrusket 29 september 16:00-19:00
  ...............................................................................................................................................................................
• Nattrally 5 eller 6 okt. Beroende på upplägg.
  ...............................................................................................................................................................................
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