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Wow 10-år

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Att skriva årets första ledare är något 
speciellt. Den är mer speciell än årets 
sista. Nu var det dock inte jag som skrev 
den utan Christoffer så gör nog bäst  att 
hålla tyst. Men just denna första ledaren 
på året är nog ännu mer speciell än 
tidigare. För vi går in på vårt 10:e år som 
E-tidning. I 10-år har vi varit pionjärer 
inom svensk bilentusiasm. Vi har gett 
svenska folket en tidning i världsklass 
med en läsarskala som bara vuxit. 
Detta kommer att återspeglas under 
hela året i tidningen och först ut är första 
reportaget kallat ”back in the days2 där 
vi tar upp bilder från vårt arkiv. Vi inleder 
också något nytt i tidningen genom att 
jag får lyfta in mitt klockintresse och 
dela med mig av detta till er läsare. Det 

gör mig extra glad. Att sedan få göra 
det med vännen och influencern Pierre 
Ingelsgård gör det ännu lite bättre. 

I september är det 10 år jubilieum 
och då planeras det ett litet firande av 
tidningen. Vi får se var när hur detta sker. 
Det vi vet är att detta förhoppningsvis 
blir tidningens kanske bästa år genom 
tiderna.

Stay tuned!

LEDAREN
Text: Christoffer Talvis





REPORTAGE
Text: Daniel Serénus

Foto:  Pontus Blomqvist

Målet var en tusenhästars maskin, men vägen dit har varit kantat av 

många motorras innan formeln som höll hittades.



I Strängnäs som ligger några 
mil från huvudstaden hittar vi 
den 39-årige rallaren Henrik 
Nygren. Hans BMW har varit 
svår att missa då sociala me-
dier är en viktig del av kom-
munikationen för hans team 
Nygren Motorsport. Men in-
tresset för bilar har funnits 
i Henriks liv sedan han vid 
4-års ålder gick med sin far 
ut i garaget för att hjälpa till. 
Det är enligt  Henrik en av an-
ledningarna till att det började 
spåra ur när en bil hamnade i 
hans ägo.

Men historien kring denna 
BMW E30 Turbo började med 
att Henrik låg sjuk hemma 
och var uttråkad. Han låg och 
scrollade sig fram över bilan-
nonserna på blocket. Plötsligt 
fick han syn på en ganska så 
färdigbyggd BMW E30 från 
1988 som var till salu. Henrik 
blev ivrig och bestämde sig 
för att åka och kolla på bilen 
redan samma dag. Det blev 
en kort beslutsväg för snart 
stod Henrik som ny ägare till 
BMWn. Men oturen skull bör-
ja direkt, för på vägen hem 
med sin nyinköpta bil tittade 
en vevstake ut ur blocket. 
Troligtvis gick det inte inom 
lagens hastighetsbegränsnin-
gar, men det är inget som 

Garrett Turbon är stor som en mindre fotboll.



Henrik helt och hållet erkän-
ner. Väl hemma med inköpet, 
var det bara att plocka ned 
motorn för att bygga om den.

Att bygga motor har det 
lagts ner mycket tid på un-
der de 3-år bilen har varit i 
Nygren Motorsports garage. 
Vad sägs om tre rasade M60 
maskiner innan teamet in-
såg att detta inte var ett vin-
nande koncept. För er som 
inte är expert på BMW så är 
M60 en av de första V8 mo-
torerna som BMW lanserat på 
många år och producerades 
mellan 1992-1996. Han har 
även avverkat en LM7 mo-
tor som är en smallblock V8 
som GM hade monterad i en 
rad olika Chevrolet modeller. 
Denna motor hade man mon-
terat en Borg Warner Turbo 
och byggt ett eget grenrör 
för att lösa effekten. Efter lite 
V8-motorer gick man tillbaka 
till BMWs mest kända mo-
torkombination, en rak sex-
cylindrig motor. Valet blev då 
S- & M50 motorn. Men även 
denna motor höll inte för Hen-
riks experimenterande. Hela 
tre gånger rasade han denna 
motor. Han har i skrivandets 
stund även hunnit förbruka ett 
10-tal kopplingar, 6 stycken 
6-växlade lådor (GS6-56DZ), 

Henrik älskar breddningskittet som sitter på 
och man kan lätt förstå varför.



en bakvagn och 2 stycken 
sviktstålsaxlar. Även ett an-
tal drivknutar och så klart en 
massa däck.

Men drömmen om att få en 
M50 att funka försvann ald-
rig. Den M50 motor som nu 
sitter monterad är uppborrad 
med smidda stakar från PPF 
samt ARP-bultar i hela maski-
nen. Hela botten i maskinen 
är viktad och balanserad in i 
perfektion. I den portade top-
pen hittar vi Supertech ven-
tiler, Z2 kammar från PPF, 
S50-spjäll med egenbyggt 

plenum och grenrör. Men 
det som får folk att rygga till-
baka är den enorma turbon i 
storlek av en fotboll. En Gar-
ret GTX3584rs Generation 
2 Turbo. Det är en helkulla-
grad turbo som är byggd för 
att klara effektområdet 550 
– 1000hk. Något som Henrik 
kör på bristningsgränsen så 
klart.

Den nya motorn levererar 
idag 941 hästarkrafter i mot-
orn, vilket är väldigt nära 
drömgränsen på 1000-hä-
star.

Henrik vet hur man lägger en rökridå, kupén 
fylls snabbt och sikten blir obefintlig.



- Har alltid varit ett mål att ha 
över 1000-hästar i motorn men 
denna gång misslyckades man 
igen. Men kommer inte ge mig 
förens jag nått dit, säger Henrik.

På frågan om denna motor 
håller, svarar Henrik att motorer 
aldrig håller och att det är därför 
man måste bygga om dem tills 
man hittar en formel som håller. 
Motorbyggandet har blivit en del 
i Nygrens Motorsports vardag, 
de skall hela tiden överträffa 
sig själva och motorn skall bli 
lite bättre. Vad driver dig till att 
fortsätta bygga trots all otur.

- Det är någon slags efterbliven-
het och envishet som gör att jag 
måste vinna över bilen typ. Får 
inte ro om inte bilen är hel och 
kan användas, säger Henrik

Men det är inte bara motorn som 
byggts om. Även bilens hjulup-
phängning är långt i från origi-
nal. Utsidan har även fått en rad 
kosmetiska uppdateringar och 
skärmbreddningen är Henrik lite 
extra förtjust i.

- Det som är extra roligt med 
bilens utseende är att den lockar 
en sådan bredd av människor. 
De som växt upp med bilen på 
80-talet och de som är yngre och 

Henrik och hans team har haft otur och efter 
åtskilliga motorras på vägen så är man snart 
uppe i 1000 hästkrafter.



bara tycker bilen är häftig, 
säger Henrik.

Detta är verkligen ett mon-
ster till maskin och Henrik 
är inte sen med att nyt-
tja bilen. Han verkar helt 
orädd för att rasa motorn 
igen. ”Living on the edge” 
det är ett utryck som pas-
sar Henrik och hans team. 
Eftersom Henrik är duktigt 
på att nyttja sociala medier 
kommer vi nog få se om 
bilen håller. Med tanke på 
körsättet vore det konstigt 
ifall det inte blir några fler 
motorras.

M50, 2,8vev, 86mm borr, DP-kolvar, smidda stakar från 
PPF, coppering, ARP-bultar i hela maskin, stödgördel, allt 
i botten är viktat och balanserat. Garret Gtx3584rs gen 2 
turbo, precision wastgate, PPF dump.

Toppen:

Portad, planad, +1mm supertech ventiler, z2 kammar från 
ppf, s50 spjäll med egenbyggt plenium och grenrör. Gar-
ret Gtx3584rs gen 2 turbo, precision wastgate, ppf dump.

Info om turbon i nuvarande motorspec:
Garret Gtx3584rs gen 2 helkullagrad turbo för effektom-
råde 550-1000hk, keramisk kullagring. Nyutvecklad GEN 
2kompressordel med “billet-hjul” bearbetat från höghåll-
fast smidd aluminiumlegering. ”Ported shroud” GEN 2 på 
komressorinloppet hindrar “surge” och ökar kapaciteten. 
Nyutvecklat högflödes turbinhjul i Inconel, storlek som en 
GTX3582R men klarar betydligt högre laddtryck och ef-
fekt. Kompressorinlopp 100mm, utlopp 70mm. Turbinhus 
A/R 0,83, V-band in
och utlopp.



Henrik använder bilen väl och det spelar 
ingen roll vilken årstid det är.



Det är i denna cockpit som får en 
sådan som Henrik att leva ut sin 
galenskap.  



BMW skulle satsat på att ha detta 
breddningskit fabriksmonterat för den gör 
karossen mycket snyggare.



 

FAKTA
Namn: Henrik Nygren
Ålder: 39
Bostadsort: Strängnäs
Arbete:   Rallare
Bilmodell:  Bmw e30 turbo 
Årsmodell: 1988

Tack till: 
Svensk prestanda, Leffe på mekonomen, min familj och alla 
vänner som alltid hjälper till.
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Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Det kommer från min pappa, han hade en BMW 2002 med webermaskin när jag var mindre.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Oj, detta var ingen lätt fråga, men en sexa skulle jag nog tro.

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Måste vara den gången när jag slant med vinkelslipen och fick den i armen, efter den händelsen 
så är inte vi riktigt vänner längre.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Garanterat lackering, min sambo är utbildad och arbetar med det som tur är, så lite har hon allt lärt 
mig.

Vem är din bilförebild? 
Måste säga Peter Björk, Toyota Supran som han byggde var perfekt.

Bästa garage drycken? 
En kall Nocco

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar? 
När det är som mest så brukar man köra mellan 18-23 efter jobbet och sen hela helgerna, så det 
blir ett gäng timmar.

Fakta
Namn: 
Robin Norrbin
Ålder: 
28 år 
Bor: 
Sköllersta
Arbete: 
Post Nord
Civilstatus: 
Sambo

NU I
SVERIGE

NU I
SVERIGE

Beställ onlineBeställ online
  #MADCROC
MADCROCsverige
MADCROCsverige

WWW.MADCROCENERGY.COM



Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka? 
Just nu är det lugnt! Planen är att 2020 stå klar med en BMW E30 till min sambo, så för tillfället letar vi efter en vettig 
kaross att börja bygga på.

NU I
SVERIGE

NU I
SVERIGE

Beställ onlineBeställ online
  #MADCROC
MADCROCsverige
MADCROCsverige

WWW.MADCROCENERGY.COM



Borde inte ni köpt denna annons?

Visste du att
55,7% av  våra läsare spenderar 500-2000 timmar i garaget

41%  lägger över 100 000kr på delar till sin bil.

71%  har eller kanske handlat av våra annonsörer.

0704-421 421



EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
  Foto:  Ina Henckel, 
Gustaf Heijdenberg 



Det var för andra året i rad 
som Fabas-förlag arrang-
erade motormässa på 
Malmömässan i decem-
ber. Förra året var första 
gången vi fick en mässa 
så sent som december 
när säsongen är över för 
många. Det kan göra det 
svårt för arrangörerna att 
finna bilar som inte hun-
nits demonteras inför 
nästa säsong, men än en 
gång verkar det gått bra 
för utbudet var bättre än 
i fjol enligt vårt tycke. Kul 
att det är fler och fler som 
vågar vänta ut säsongen 

Terminator is back!



så här långt. Sedan ger de 
en chans att låta fler få ta 
del av dessa häftiga byg-
gen även när snön ligger 
i luften. Blir spännande 
att se om detta kommer 
att bli ett återkommande 
event även 2019.

Mattias från Lindome tog hem årets bygge 
med sin Toyota Corolla 

Robins grymma E30 kombi. 



OijOij bjöd på den grymmaste montern när 
det gällde bilkvalité



En klassiker när den är som bäst.

Ibland kan man vara kreativ med kompres-
sorn .



Det är tröttsamt att gå på mässa ibland.



David Gunnars vackra kreation tog mäss-
besökarna med storm



Seidoworks vingen gör sig riktigt bra på 
GT86an



EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
  Foto:  GreenLights

fotografer



Kanske borde jag starta 
med att säga att det bli-
vit en årlig tradition att 
skriva denna men tyvärr 
kan jag inte säga det, då 
jag förra året missade att 
skriva just årskrönikan. 
Men annars har detta varit 
ett positivt inslag i Green-
Light Magazine under 
många år. 2018 blev ändå 
året vi minns som even-
tarrangörernas dröm. Det 
var ju nästan sol varje dag 
från maj till september. 
Om man bortser från reg-
net som drog in i Augusti 
för en del och det skyfall 
vi fick under vår Modified 
Run resa. Annars var det 
en bra evenmangssom-
mar i bilvärlden. 

En del nya event kom upp 
på kartan och det kan-
ske mest ”hypeade” kal-
lades Discodans. Ett helt 
opassande namn tyckte 
en del och riktigt vågat 
och kul namnval sa an-
dra. I vilket fall som helst 
blev det succé för Långe-
Micke och hans gäng 
som redan nu planerar 
för kommande års uppl-
aga. Sedan gjorde även 
Arn Racing som vanligt 
kungliga event, men det vi 

Påsksladden var starten på drifting-
säsongen

Tanum Motor Show



Breddningskit aka Rocket Bunny är 
något vi sett mycket av under året.

minns bäst är nog ändå SM-del-
tävlingen på Skara Sommarland. 
Men man kanske borde startat 
denna summering lite mer i bör-
jan av året. Vad sägs om Elmia, 
kickstarten för året. Bilsport eller 
Albinsson & Sjöberg förlag ha nu 
lyckats starta året och avsluta det. 
Där emellan kommer påsken, som 
jullåten lyder. Nu har vi bara 4-5 
månader att bygga om bilen från 
avslutning till premiär. Det gäller ju 
inte alla men om man vill hänga 
med hela året och komma ut med 
nytt bygge året därpå så är det så 
det ser ut.

Tillbaka till Elmia eller Bilsport Per-
fromance & custom motorshow 
som det egentligen heter har de 



senaste åren ryckt upp sig när det kommer 
till bilkvalité. Dock så känns det sämre med 
event arrangörer och företag, det var mer 
kommers förr enligt mitt tycke. Jag tycker 
känns som det saknas en hel del aktörer 
i gångarna. Kan det var priset som är för 
högt i förhållande till avkastningen? Den 
frågan svarar nog bäst företagen på. Jag 
hoppas att årets kommande upplaga lever 
upp till förra årets, för den var riktigt bra. 
Den bjöd på mycket nytt och spännande, 
men kanske aningen mycket utländska 
byggen även om de höjer kvalitén då det 
är bilar med hög klass som bjuds in. Men 
Elmia bjuder även på drifting. Påskslad-
den skulle bli starten av årets drifting SM-
serie, men så blev det inte då vädret inte 

Hall X under Elmia blev en ljus 
och positiv överraskning.



bjöd på rätt förutsättningar. Istället 
blev påsksladden bara en uppvis-
ning och ett underlag för att se for-
men på förarna. Dock om vi ser 
till SM och RM över lag så har det 
varit en kul serie att följa. Frågan 
är dock nu när RM skrotas 2019 
(Sverigecupen tar dess plats). Blir 
det lika kul och hur kommer serien 
jobba med PR?.

Sedan har det varit en rad olika 
utomhusevenemang under 2018. 
Det har gått trend i enklare tillställ-
ningar som parkeringsträffar. Men 
de görs nu så bra att det är som 
vilken utställning som helst. Det 
läggs ner mer tid än någonsin.

GATEBIL



2018 fortsatte lågbilstrenden och 
alla skulle plötsligt inte ha vanliga 
coilovers längre, nu är det luftfjä-
dring som gäller på alla sänkta 
bilar. Inte lika fräckt om du frågar 
mig! Ingen minns en fegis brukar 
man säga.

Det finns så mycket att skriva om 
under 2018 men vill ändå avsluta 
med en liten ”egoboost”, för Modi-
fied Run under förra året ägde så 
hårt! Det blev helt perfekt och det 
tack vare alla ideella krafter. Så 
med dom orden tackar jag 2018 
och välkomnar 2019

MODIFIED RUN 2K18Anthony Isaksson tog
hem vinsten av Passion of Modified Run 



Sommarens väder har verkligen varit till ar-
rangörernas fördel.
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EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

Foto:  SuriGraphy, 
www.facebook.com/Surigraphy



En av Europas mest omtyckta 
bilmässor för ombyggda bilar.

Över 360 000 tusen personer från 
hela världen tog sig till Essen i 
västra Tyskland första halvan av 
december. I Messe Essen med 
ytor på 110 000 m2 att använda 
sig av går det in ett gäng utställ-
ningsbilar och företagare. Totalt 
hade runt 500 företag montrar i 
varierande storlekar, många av 
dessa var säkerligen nöjda då 80 
procent av årets besökare köpte 
något. 
Vad kunde man hitta för spän-
nande på Essen motor show 
2018? Jo, oerhört många stance-
bilar och då menar vi många! 



Tysklandsbilbyggarstil är alltid på 
högsta nivå.

Trots att den största delen av de ut-
ställande bilarna var mer åt stance 
fanns det även performance, lyx 
och äldre bilmodeller utställda i 
några av de stora mässhallarna. 
Givetvis fanns det några nya höjd-
punkter från olika biltillverkare, nya 
Ford Mustang Bullitt, Lexus UX F 
Sport Hybrid, Skoda Kodiaq RS, 
Volkswagen ID. R Pikes Peak och 
några till. 

Essen Motor show för 2019 pågår 
30/11-8/12, denna bilmässa är helt 
klart värt ett besök ifall du aldrig va-
rit här.



Stancad porsche väcker alltid extra 
uppmärksamhet, denna Cayman var 
inget undantag.



Kreativa folieringar.



Varför inte förbättra den nya 
R8:an

Denna Audi RS6 gjorde sig bra i 
Martini dress.



Opel Manta är en kultbil och 
denna är i en klass för sig.



 Ford Mustang i ett rufft yttre.



Känns som gamla Datsun bilar 
verkar blivit populära byggprojekt

Jalusit är tydligen tillbaka.



En grym inramning av en grym bil.



Vem skulle inte vilja ha denna i sitt 
garage. en Lamborghini Huracán



Lamborhini Aventador Spyder i äkta 
Liberty Walk stil.





Essen är en tillbehörsmässa och 
fälgtillverkare fanns det gott om



Ägaren gillar att 
pyssla.



Lack & Bilvård

Reservdelar

ECG Lack & Bilvård
OSBY 

073-933 05 87

Vi har reservdelarna du söker och alltid 
till skruvade priser.

www.skruvat.se

Vertyg & Tillbehör Tuning & Motorsportsprodukter

Idag är Verktygsboden en av Sveriges 
största aktörer av verktyg och maskiner. 
Fortfarande ligger fokus på välutveck-
lade och funktionella produkter till så 
låga priser som möjligt.
 
www.verktygsboden.se

 
Marknadens största utbud av motors-
portprodukter
från ledande tillverkare. Högsta kvalitet 
och bäst service!

www.racegear.cc
order.se@racegear.cc
Telefon: +46-(0)-470-40020

Vi erbjuder ett brettsortiment av produk-
ter till din bil. Med ett starkt hjärta för 
Volvo. Små modifieringar, stora resultat.
 
www.l-m-r.se
 
Tel: 0322 - 64 41 44 
Sollebrunn 

Motoroptimering & Verkstad

Autoexpertenverkstad och optimering.

Välkommen in till våra nya lokaler i
Lidköping

0510-53 22 22
Linspelsgatan 2
Lidköping

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123

MotorsportsprodukterMotorsportsprodukter

Stolt Nordisk distributör av Samco Sport 
silikonslangar och Puma Motorsport föra-
rutrustning. Dessutom ett stort utbud av 
motordelar, interiör, FIA godkända delar 
och mycket mer till din racingbil och dig 
som förare.
www.westcoastmotorsport.se
info@westcoastmotorsport.se



Bilvård Styling & biltillbehör 

Störst på bilstyling med över 30 000 
produkter i shoppen! Självklart har vi 
teknisk support och personlig service.

www.scstyling.com
info@scstyling.com
Telefon: 018-149300

Högkvalitativa produkter anpassat för 
motorsport.
Hjälmar, nackskydd, fönsternät, kläder, 
bälten, intercom-system, bromsskärmar, 
väskor m.m. 
FIA-godkäntda produkter.

www.simpson-europe.com 

Styling  &  tillbehör

DDESIGN - Din motorsportbutik på 
nätet.
Över 100 000 artiklar online inom styling, 
tuning & motorsport. Snabba leveranser 
och prisbelönt kundservice.

www.ddesign.nu
fredrik@ddesign.nu
Tel: 076-1954503
Örebro

Stil för många mil

Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Motorsportsprodukter

Över 26 000 delar online till Audi, BMW, 
Lamborghini, McLaren, Mini, Porsche, 
Seat, Skoda & Volkswagen. Allt som en 
kund kan önska sig som söker seriösa 
uppdateringar.

www.stertman.se
info@stertman.se
Tel: +46-(0)10-70 77 911
Nynäshamn

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

Styling & Motorsportsprodukter

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Vi tror på kvalité och att använda natur-
liga ingredienser för att skapa den 
perfekta handgjorda produkten just för 
dig. Varje produkt är unik och noggrann 
utformad av våra kemister som har över 
25 års erfarenhet. 

www.carcareproducts.se
support@carcareproducts.se
070-865 91 95



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

Sveriges prestandaföretag Nr 1!
D2 Racingsports generalagentur.
Bromskit, coilovers, väghållningsstag & 
bussningar. SPARCO Pro Center, AEM 
elektronik och luftfilter.  200 kvm stor 
butik I Göteborg. Välkommen! 
 
 www.streetperformance.se

Raidopower är svensk generalagent för 
Ksport Racing & Mishimoto.
Webbutik samt fysisk butik & verkstad i 
Stockholm. Hos oss hittar du bland an-
nat sportstolar, bälten, aluminiumkylare, 
coilovers, bromskit, spridare, brän-
slepumpar, luftfjädring och mycket mer.

www.raidopower.com

Motorsportsprodukter

Hos oss hittar du kända varumärken som  
Jamex, Bilstein, Powerflex, Tarox, H&R,  
Brembo, Ansa, Pagid, Supersprint m.m.

Vi söker även fler återförsäljare 
www.forza.se

Tel 0322-105 30
Alingsås

Hos oss hittar ni allt i däck och fälg, 
välfyllt lager från 10-26”.  Semislicks och 
vanliga däck för Drifting.

www.kloma.com

info@kloma.com
+46705361158

Billjud & multimedia

Störst i Sverige på biljud! 
Brett sortiment av marknadens pop-
uläraste varumärken. Distributör av 
Rockford, GAS, Herz, Audison, Nizled, 
XS-Power, Silent Coat, Connects2, ACV, 
B2 Audio, Dayton Audio, Nizled och 
Metra.
Order & Support 019-206750

www.brl.se

Butiker: Örebro, Göteborg, Jönköping, 
Trollhättan, Karlstad, Borlänge & 
Oskarshamn  

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

Däck & Fälg



Styling, Tuning & Motorsports-
produkter

Silikonslangar m.m.

Egenutvecklade intercoolers, vatten-
kylare, silikonslangar & rörpaket! Samt 
våra egna unika slangtillbehör!
Stort sortiment med allt i eget lager och 
snabbaleveranstider!

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

Batterier, däck, fälgar & 
biltillbehör

Sveriges bredaste utbud under ett och 
samma tak. Däck, batterier, reservdelar 
och motorsport av hög kvalité till konkur-
renskraftiga priser. Besök vår butik på 
500 kvm vid Mölndalsvägen 25 i Göte-
borg för rådgivning.
Tryggt köp sedan 1923

www.th-pettersson.se
shop@th-pettersson.se
031-407300

Racing is our business,
Sparco - Remus - EBC - Goodridge - 
K&N filters - Öhlins m.fl. 
Mer info på vår hemsida.

www.gpartners.se
054-210 400

Inredning

Vi skräddarsyr inredningar till nya som 
gamla bilar. Vi gör även cabbyte, häst-
vagnar, båtinredningar, mc-dynor samt 
reperationer av olika inrednings detaljer.

www.thorsbilsadelmakeri.se

Tel: 070-2182577
Trollhättan

Optimering, renovering och tuning av 
klassiska & moderna tävlings- och gatbi-
lar, motorerrenoveringar.
FIA klassad motorsportsutrustning, over-
aller, hjälmar,handskar, brandsläckare 
etc. huvlås, oljekylare, luftfilter.
OMP, Setrab, ITG

www.trendab.com

Tel:  08-552 451 16 

 Motorsport, motoroptimering 
& motorrenovering

Lackering - & rekondtillbehör

“Billack, lackering- och rekondtillbehör 
utan mellanhänder - förmodligen till Nor-
dens bästa priser.”

www.billackering.eu

Med över 20-års erfarenhet inom ljud- 
och bildprodukter stoltserar vi med att 
dBAkuten har världens högst spelande 
bil genom tiderna med 181.8dB med 2st 
basar. Hos oss hittar du världsledande 
varumärken märken som Cerwin Vega, 
Deafbounce, Avatar, Xcelsus, Massive 
Audio med flera. 
Snabb support på 031-225560
www.dbakuten.se
info@dbakuten.se

Billjud

Foliering & dekaler

Profil #461 är en renodlad folieringsfirma 
och trycksaksproducent. Så oavsett om 
du behöver bilen folierad eller en dekal 
så säger du till oss

FACEBOOK: PROFIL #461
TROLLHÄTTAN



POSTER
Foto:  Pontus Blomqvist

BMW in Snow





EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis 
  Foto: LA Auto Show



Med bara några veckor kvar av 2018 
var det dags igen för Los Angeles sto-
ra bilmässa på LA Convention center. 
Mässans första dag inföll på den stora 
helgen Thanksgiving och fortsatte se-
dan i tio dagar. Trots denna omtyckta 
storhelg som struntade många i att 
umgås vid det överfyllda matbordet 
och spenderade tid på LA Auto Show 
istället.
Denna mässa bjuder på det mesta, 
nya bilar, gamla bilar, ombyggda bilar, 
uppvisningar och mycket annat. På 
LA Auto Show var det totalt 60 bilar 
som hade någon form av debut, antin-
gen bara för amerikanska marknaden 
eller världsdebut. Några av bilarna 
som hade världsdebut var Mercedes 

AMG GT, BMW 8-seriens cabriolet, 
Audi E-tron GT concept, Lincoln Avia-
tor, Mazda 3 och många andra. 
Customföretaget West Coast Cus-
toms som man förr kunde följa på TV 
hade en egen stor monter med flera 
unika ombyggda bilar från kändisar 
som Will.I.Am från Black Eyed Peas, 
baseballstjärnan Arod, Post Malone 
och några till trevliga bilar. 

Nya GT-R känns inte lite tråkig om man ser till 
prislappen.

Kia fortsätter att imponera på designsidan.
Vem vill inte ha en egen 
stridsvagn.



En riktig GREEN LIGHT bil.

Fanns även lite custombyggen på mässan



WOW-faktorn är mer än hög 
på denna Lamborghini.



Nya Ford GT40 klädde sig bra i 
GULF-utförande.



De senaste 10-åren har Mercedes-Benz 
lyckats återta sin ställning som kvalitetsbil 
och modellerna blir snyggare och snyggare.



Kia satsade hårt på att öka marknadsande-
larna i USA. Ford visade upp sitt samarbete med LEGO



VW's racing monster visades upp på mäs-
san.

Maserati visade att man inte 
behöver stora förändringar på 
ett mästerverk.





EVENEMANG
Text  & Foto

  Christoffer Talvis

DEL 1



Vi hittade ett gäng bilder från 
diverse bilträffar från 2003 
och framåt, några bekanta 
ansikten?

Andreas från Nybro



PA's gamla Saab. En riktig 
Trollhätte-raket

Bobbas celica .



Jennie Skoogs Audi A4

Jesper Kallströms 
kalla bygge.

Jimmy Björks Audi JRM-Jocces gamla 
gula Evo minns väl 
de flesta.



Kenny Kirk från Nåkab. Nåkab som stod för en 
rad byggen back in the days.



Tre generationer Kruse Thobias Sahlin

Cyclone Robban



 

TJ 

ROTA WHEELS SWEDEN
MJ Däck & Försäljning

Stallgatan 1, port 4
641 33 KATRINEHOLM

WWW.ROTASWEDEN.SE | INFO@ROTASWEDEN.SE 

T H E  A R T  A N D  S C I E N C E  O F  W H E E L S

1AV ZX-1 
Konkav och rotationsbestämd! 
Finns i 8,5x19, 9,5x19, 8,5x20, 9,5x20
Prisex: 8,5x19 2299kr

ROTA D2EX
Konvex med steplip! 
Finns i 9,5x18, 10x18
Prisex: 9,5x18 2999kr

ROTA TBT
Klassisk med en twist! 
Finns i 8x15
Prisex: 8x15 1699kr

ROTA D154
Motorsport personifierad!  
Finns i 8x16, 8x17, 8,5x17, 9x17, 8,5x18
Prisex: 8x16 1999kr

AXE EX20 CANDYRED
Djupt konkav! 
Finns i 8,5x20, 10x20
Prisex: 8,5x20 2999kr

Rota Wheels Sweden      

ROTASWEDEN

D-004 9,5x18”
ET20 5x114/5x120
NYHET! ET20 5x100/5x108
2399kr/st

D-004 11x18”
ET15 5x114/5x120
NYHET! ET15 5x100/5x108
2599kr/st

DRIFTINGPAKET
2st D-004 9,5x18”  
8st D-004 11x18” 
Perfekt för drifting! 
Paketpris: 21900kr
(ord: 25590kr)

59 NORTH WHEELS

59NORTHWHEELS

WWW.59NORTHWHEELS.SE

59 NORTH SNAPBACK
Vit med turkos accentbrodering
Svart med 3D-brodering
Endast 149kr/st

D-004 8,5x17”
ET10 5x114/5x120
ET10 5x100/5x108
1899kr/st

NYHET!

VI SES I 
MONTER A07:26



Brabham BT62 



Med fartfyllda gener som 
sträcker sig till 60-talet och 
flera fina meriter inom rac-
ing har företaget Brabham 
Automotive byggt många 
tävlingsbilar genom åren. 
Sir Jack Brabham har med 
tre vinster av världsmäster-
skapet i Formula 1 på sin 
meritlista, varav en av dem 
är med en egenbyggd bil, 
vilket fortfarande är den 
enda personen som gjort 
än idag. På senare år har 
sonen David Brabham 
som är flerfaldig Le Mans-
vinnare tagit företaget i en 
annan riktning för att se om 
företagets bil kan platsa på 
den gatlegala marknaden. 
Man har alltså byggt om 
tävlingsversionen av 
modellen som har namn 
BT62 för att nu uppfylla 
kraven för att få den laglig 
för vanliga vägar.
Vad är då skillnaden mot 
tävlingsbilen? Jo, luftkon-
ditionering är ganska skönt 
att ha en varm dag, an-
nan form av väghållning-
skit som är justerbar i höjd, 
både bak och fram för att 
öka framkomligheten. 
Inredningen har uppgrade-
rats, dock är racingkänslan 
fortfarande där men inte 
lika spartanska som täv-

lingsbilen och till sist dör-
rlås och larm. Inte några 
dramatiska ändringar men 
fortfarande väldigt viktiga 
i en gatlegal bil. BT62 till-
verkas Brabhams fabrik i 
södra Australien i staden 
Adelaide där även huvud-
kontoret för Australien och 
Asien finns. Företaget har 
även kontor i andra delar 
av världen. 
BT62 är en lättviktare och 
har en torrvikt på 972 kilo, 
motorn är en mittmonterad 
V8a på 5.4 liter som ge-
nererar 700 hästkrafter 
och 667 newtonmeter vid 
varvtalet 7400. Tack vare 
all kunskap som familjen 
samlat på sig inom racing 
har aerodynamiken varit 
en viktig del i denna bil, 
totalt genererar BT62 över 
1200 kilo i downforce. För 
att få stopp på BT62 är 
det 6-kolvs ok som nyper 
åt om kolfiberbromsskivor 
både bak och fram, dessa 
används ofta inom racing 
och är tillverkade av kolfib-
erarmerad kol. 

Endast en fåtal Brabham 
BT62 kommer att byggas 
om till gatlegal version. 
Innan du bestämmer dig 
för att köpa den gatlegala 



versionen erbjuder företaget en föra-
rutbildning där du får köra tävlings-
bilen. Vad slutpriset för den gatle-
gala versionen blir är fortfarande inte 
känt, kommer dock skilja lite i pris 
beroende i vilken världsdel bilen ska 
tas i bruk, för europa sker gatkonver-
teringen i England och kommer kosta 
kring 1.7 miljoner svenska kronor, då 
är detta är bara ombyggnationen och 
inte inköpet av bilen.

Text: Christoffer Talvis   
Foto: Brabham Automotive





Mercedes X-class



Polska företaget Carlex 
Design vet verkligen hur 
man bygger om en gan-
ska halvtråkig pick-up till 
något extra kaxigt. Denna 
Mercedes X-class även 
kallad EXY Monster X har 
fått förlängda bakre hjulhus 
för att få plats med en ex-
tra bakaxel. Men det är inte 
slut här, även om det hade 
räckt för många. Man har 
monterat breddare, modi-
fierat fram och bakstötfån-
gare och mycket annat och 
sen avslutat det med att 

göra hela karossen i kol-
fiber. För att matcha det 
nya kaxiga yttre har man 
monterat stora kolfiber-
keramiska bromsar och 
läckra fälgar som fått dyra 
Bridgestone Potenza däck.
Givetvis är bilen tänkt att 
användas ordentligt så 
vinsch är monterade både 
bak och fram på bilen. I 
dagsläget är denna Mer-
cedes X-class från Carlex 
Design endast en koncept-
bil. Men troligen har ett 
gäng beställningar redan 



har trillat in, vem skulle inte 
vilja äga en kolfiberklädd pick-
up med denna design? Precis 
som tidigare bilar som Carlex 
design byggt om blir det alltid 
i limiterad utgåva för att göra 
versionerna unika.

Text: Christoffer Talvis  
Foto: Carlex Design



Lamborghini Huracán Evo



Ny teknologi och uppdat-
erad aerodynamik gör att 
denna blir minst lika ro-
lig som storebror Aven-
tador.

Biltillverkaren har nu pre-
senterat ytterligare en ver-
sion av sin modell Huracán, 
detta blir den tionde i ord-
ningen. Lamborghini har 
valt att ha tilläggsnamnet 
Evo. Denna nya uppdat-
erade version har samma 
V10 på 5,2 liter som sitter 
i den tidigare värstingen 
LP640-4 Performanté. Den 
motorn lämnar 640 häst-
krafter och 600 newton-
meter i vridmoment, pres-
tandan från 0-100 km/h 
klaras på 2,9 sekunder och 
fortsätter du upp till top-
phastighet så ligger spär-
ren på 325 km/h.
Designmässigt har man 
sett över utformandet på 
främre stötfångare, större 
gap och en splitter med 
vinge som i sin tur ser till 
att Evo får fem gånger mer 
downforce än föregångar-
en. Även bakstötfångaren 
har modifierats, avgasut-
blåset har flyttats upp och 
den nya designen hjälper 
även till att öka aerody-

namiken. 
Vad mer skiljer modellerna 
åt? Precis som tidigare 
modeller har dem fyrhjuls-
drift, men Huracán Evo har 
fått samma fyrhjulsstyrning 
som Aventador. Men här är 
det inte slut, mer teknologi 
har Lamborghini stoppat 
in såsom, LDVI (Dinamica 
Veicolo Integrata), detta är 
själva hjärtat i alla funktion-
er som man kan använda 
i Evo. Bilen har även fått 
ett gyro som kan känna av 
alla rörelser som bilen gör 
för att hjälpa till för optimal 
körglädje, denna funka-
tion heter LPI (Lamborghi-
ni Piattaforma Inerziale). 
Beroende på humör kan du 
givetvis ändra körlägen likt 
andra modeller från Lam-
borghini, i Huracán Evo har 
du lägena Strada, Sport 
och Corsa. 
Invändigt hittar vi inte lika 
många nyheter, en tydlig 
8,4 tums pekskärm där op-
erativsystem har möjlighet 
att förstå dina gester och 
bättre kompabilitet med 
smartphones. Lamborghini 
har även installerat bely-
sningspunkter i bilen som 
ska ge de som köra stämn-
ingsbelysning.



Under våren kommer de 
första kunderna som beställt 
Lamborghini Huracán Evo få 
sina bilar levererade. Något 
exakt svenskt pris och hur 
många bilar som levereras till 
Sverige är i dagsläget oklart, 
prislappen lär handla på minst 
1,9 miljoner, givetvis finns ett 
gäng extra options på tillbe-
hörslistan så prislappen kan 
bli dyrare.

Text: Christoffer Talvis  
Foto: Lamborghini



Porsche 911 Cabriolet



Sex veckor efter lanseringen 
av nya Porsche 911 riktas 
blickarna mot 911 Cabriolet. En 
öppen 911 är en flera decen-
nier lång tradition som inled-
des när Porsche introducerade 
prototypen till den första 911 
Cabriolet på den internationella 
bilsalongen (IAA) i Frankfurt 
i september 1981, till både 
kundernas och fansens stora 
förtjusning.
Den första öppna 911:an rul-
lade av det löpande bandet 
1982 och har sedan dess alltid 
funnits med i modellprogram-
met. Den öppna versionen av 

den ikoniska sportbilsmodel-
len kommer att lanseras un-
der 2019 med alla innovativa 
detaljer från Coupén inklusive 
funktioner som hör Cabriolet-
modellen till, som ny hydraulik 
som gör det möjligt att öppna 
och stänga taket snabbare än 
någonsin.
Porsche 911 Cabriolet finns 
till att börja med som Carrera 
S med bakhjulsdrift och Car-
rera 4S med fyrhjulsdrift. Båda 
förlitar sig på en turboladdad 
sexcylindrig boxermotor på 
2 981 ccm med 331 kW (450 
hk) och 530 Nm vridmoment 



mellan 2 300 och 5 000 varv 
per minut. En förbättrad insprut-
ningsprocess samt optimering 
av turboaggregaten och syste-
met för laddluftkylning har gjort 
motorn effektivare och minskat 
utsläppen. Kraften överförs via 
en nyutvecklad åttastegad dub-
belkopplingslåda.
Carrera S accelererar från 0 – 



100 km/tim på 3,9 sekunder (med 
tillvalet Sport Chrono-paket på 3,7 
sekunder) och kan nå en toppfart 
av 306 km/tim. Carrera 4S har en 
toppfart av 304 km/tim och ac-
celererar från 0 – 100 km/tim på 
3,8 sekunder (med tillvalet Sport 
Chrono-paket på 3,6 sekunder).
Ny interiör med klara linjer
Interiören är tydlig med klara, raka 
linjer och försänkta instrument. 
Liksom i ursprungliga 911 täcker in-
strumentpanelen hela bredden. Vid 

sidan om den centralt placerade 
varvräknaren ger två tunna, ram-
lösa displayer i freeform information 
till föraren. Den centralt placerade 
skärmen i Porsche Communica-
tion Management, PCM, är nu 10,9 
tum stor och kan skötas snabbt och 
säkert utan att distrahera.

Text & Foto: Porsche





Nya Porsche 718 T



Med 718 T har Porsche över-
fört den puristiska designen 
från 1968 års 911 T till sin se-
rie tvåsitsiga sportmodeller. 
Den nya modellen i Boxster- 
och Cayman-serien förenar 
den fyrcylindriga turboladdade 
boxermotorn på 220 kW (300 
hk) med en särskilt emotionell 
körupplevelse. Ett stort antal 
utrustningsdetaljer understryk-
er T-modellernas inriktning på 
höga prestanda. Där ingår 20-
tums lättmetallfälgar, 20 mm 
sänkt PASM sportchassi – för 
första gången i kombination 
med den turboladdade 2,0-li-
tersmotorn i den här modell-
serien – kortare växelspak med 
växellägena markerade i rött 
och Sport Chrono-paketet.
Både Boxster- och Cayman-
varianterna av 718 T erbjuds 
med en sexväxlad manuell 
växellåda och Porsche Torque 
Vectoring (PTV), inklusive 
mekanisk differentialspärr till 
bakaxeln. Som tillval erbjuds 
också Porsches dubbelkop-
plingslåda (PDK).
“T” står traditionellt för ”Touring” 
hos Porsche och är synonymt 
med körglädje i sin renaste 
form. 718 T hör i första hand 
hemma på kurviga landsvägar 
och modellens fokus är kör-
glädje. Det intrycket förstärks 
av den nedtonade utrustning-

snivå med exempelvis de svar-
ta stropparna i dörrpanelerna, 
sportstolar med tvåvägs el-
manövrering, svart Sport-Tex-
mittkonsol och nackskydd med 
broderad 718-logotyp.
Inuti framhävs den sportiga 
karaktären hos 718 T genom 
ett antal detaljer. Den läderk-
lädda och tjockt stoppade GT-
ratten, 360 mm i diameter, 
med Mode Switch-reglage, 
ger ett säkert grepp. Ytterlig-
are ”Boxster T” och ”Cayman 
T”-logotyper pryder de svarta 
instrumenttavlorna. De dekora-
tiva prydnadslisterna på instru-
mentpanelen och mittkonsolen 
har blanksvart finish. ”Boxster 
T” och ”Cayman T”-logotyper 
syns också på tröskellådorna.
Exteriört kännetecknas 
Porsche 718 T av sin kraftfulla 
framtoning med 20-tums lätt-
metallfälgar i högglansig titan-
grå lack. Tillsammans med ett 
20 mm lägre PASM sportchassi 
ger det ett intryck av styrka och 
kraft. Ytterbackspeglar i Agate 
Grey och ”Boxster T” och ”Cay-
man T”-logotyper längs sidorna 
avslöjar vilken modellvariant 
det är. Det syns också bakifrån 
på det centralt placerade spor-
tavgassystemet med dubbla 
svartkromade ändrör.

Den 220 kW (300 hk) starka 



turboladdade boxermot-
orn ger Porsche 718 T 
en kraftfull acceleration 
och den varvar upp till 
7 500 v/min. Den fyrcy-
lindriga turboladdade 
2-litersmotorn når sitt 
maximala vridmoment 
380 Nm vid 2 150 v/
min. Porsche 718 T har 
en tomvikt av 1 350 kg 
(1 380 med PDK-låda) 
och tack vare vikt/effek-
tförhållandet 4,5 (4,6) kg 
per hk accelererar den 
från 0 – 100 km/tim på 
5,1 (4,7) sekunder. Top-
pfarten är 275 km/tim.
En speciell egenskap för 
modellen är den dyna-

miska växellådsupphän-
gningen – PADM-sys-
temet, som minimerar 
vibrationer från motor/
växellåda och mins-
kar rörelser som skulle 
kunna påverka köregen-
skaperna på grund av 
drivlinans totala massa. 
Systemet kombinerar 
fördelarna av stela och 
mjuka växellådsupphän-
gningar: köregenskaper-
na blir märkbart mer 
exakta och stabila under 
lastväxlingar och genom 
snabba kurvor. Körkom-
forten påverkas inte på 
ojämna vägar.
Text & Foto: Porsche
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PROJEKTBIL
Text & Foto:

Melissa Sjöstrand



Det har varit en intensiv tid de 
sista veckorna, inte bara att det 
har varit jul med alla dess be-
styr utan även med kroppsliga 
prövningar. Samtidigt vill man 
ju kunna spendera så mycket 
tid man kan i garaget. Av någon 
konstig anledning kommer 
påsken allt närmare och när-
mare. Men tillsammans har vi 
klarat detta utan någon större 
påverkan i planen inför Miss 
Mad 2.0. 

Man har hunnit med en hel del 
och helt plötsligt har min lilla os-
kyldiga gröna kärlek förvandlats 
till en liten aggressiv tös. Hittills 
är jag riktigt nöjd, hon har precis 
fått den looken jag har varit ute 
efter.

Är så gott som klar med diffusen 
och bakdelen på bilen, diffusen 

är tillverkad i 3 och 6mm alu-
minium som sedan kommer att 
lackas i en passande färg. Av-
gassystemet kommer inte län-
gre få plats som tidigare därför 
kommer dom nya slutpiporna gå 
ut på sidorna. För att göra något 
nytt kommer därför BMW X5-
pipor sättas dit, det är galet men 
dom är som gjorda för formerna 
efter min stötfångare. Har tagit 
bort den bakre ljuddämparen 
och byggt dit nya 3” rör. För att 
matcha den nya sportiga looken 
kommer en större vinge monter-
as på bagageluckan. Självklart 
vill man sätta sin egna prägel, 
därför kommer fästena göras 
om i min egna Miss Mad design. 

Fronten börjar sakta men 
säkert ta form och det var helt 
rätt beslut att sätta in den nya 
grillen, luftintagen på sidorna 



får hårdare linjer och rören till 
intercoolern passar perfekt in 
i helheten. Jag har börjat att 
plasta upp grunden till ögon-
locken och jag kan men säker-
het säga att Henrik hade rätt, 
det blir ruskigt bra med ögon-
lock.  

Nu till den där huven, som 
jag skrev om i förra numret så 
finns det mycket yta att jobba 
med. Efter många funderin-
gar och tre tejprullar senare 
är man nöjd med hur det kom-
mer bli. Det kommer bli två 
gälar som är nersänkta i hu-
ven. Även denna gång är det 
dags att lära sig nya verktyg, 
krymp och sträck står på sche-
mat. Har bokat aluminium som 
senare krymps och sträcks för 
att få rätt form längst den lån-
ga huven.  

Nu återstår finjusteringar och 
en hel del spackeljobb. Sen är 
det dags att ta sig itu med lju-
danläggningen och det där lilla 
extra som kommer ta bilen till 
nästa nivå. Mer om ljudbygget 
och slutresultatet kommer ni 
kunna läsa om i nästa num-
mer.

Med kärlek och respekt
Melissa “Miss Mad” Sjöstrand
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Här hittar du alla delar  

du behöver till bilen.

Behöver du ett nytt 

avgassystem?

Bra bildelar till skruvade priser
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FÖRORD
Dags att lyfta in lite livsstil i 
tidningen. Vi har länge funderat 
på om vi kan skirva om mer i 
tidningen än bara bilar. Saker 
som intresserar våra läsare. I 
senaste undersökningen som 
tidningen utförde, uppdagades det 
att klockor var ett starkt intresse 
område. Även resor uppdagades 
men då detta inte är min starka 
sida att skriva om, hemmakär 
som jag är. Fick det bli mitt andre 
intresse klockor. Under ett antal 
nummer kommer jag tillsammans 
med bloggaren och influencern 
Pierre Ingelsgård att införa lite 
klocknörderi i tidningen. Vi kom-
mer att testa och ge konkreta råd 
i tidningen. Vi kommer att ge dig 

bakgrundsfakta och klockhistoria. 
Vi hoppas du skall få upp ögonen 
för dessa underbara mekaniska 
underverken. Just nu går det en 
het trend i begagnatmarknaden 
och många letar efter bra vintage 
ur. Det kan ibland vara bättre att 
investera i en gamalklocka än att 
ha pengarna på banken utan ränta.

Först ut i tidningen  är en riktig 
racingklocka, Omega Speedmas-
ter. Kanske mer förknippad med 
månlandning än racing. Men den 
skapades en gång för just racing 
precis som Rolex motsvarighet 
Daytona.

TEXT & BILD: Daniel Serénus

OMEGA SPEEDMASTER 39mm  MICHAEL SCHUMACHER



OMEGA SPEEDMASTER PROFESSIONAL 
TEXT & BILD: Daniel Serénus & OMEGA WATCHES



Omega är ett schweiziskt klockvar-
umärke startat 1848 av Louis Brandt, 
med säte i Biel. I detta reportage tar 
vi upp ett av varumärkets kanske 
mest kända modeller ”Speedmaster”. 
Den introducerades 1957 och såsom 
en racingklocka. Den första modellen 
hade då en manuellt ur som fick dras 
upp till skillnad mot de mer praktiska 
automatiska uren som dras upp au-
tomatiskt med hjälp av rörelseenergi.

Speedmastern har blivit en riktig 
ikon. Men det var först efter mån-
landningen 1969, då Louis Arm-
strong och Buzz Aldrin bar var sin 
Speedmasterklocka som folk fick 
upp ögonen för modellen. Idag kal-
las klockan för ”Månklockan” och 
Omega är stolta över just denna bed-
rift. Det återfinns i text på baksidan 
av boetten även på dagens modeller. 
Men det var egentligen en ren tillfäl-
lighet att det blev Omega, redan i 
början av 1960-talet tog astronauten 
Wally Schirra på sig sin privata 
Speedmaster under en rymdfärd. 
Detta gjorde att NASA ville få fram 
en officiell klocka till astronauterna 
att bära under rymdfärder. Därför fick 
en rad tillverkare skicka in klockor 
för testning och det var Speedmastern 
som klarade sig bäst i test. Det gjorde 
att Omega blev officiell leverantör till 
just NASA. När Amerika sedan var 
först på månen var det inget tvivel 

om att detta var en av varumärkets 
kanske bästa PR-kampanjer.

Men hysterin i Sverige kom för 
bara några år sedan när auktionsfir-
man Buskowskis auktionerade ut en 
Omega Speedmaster 2915–1 från 
1958 för otroliga 2 266 250 kronor, 
för ett vindsfynd. Det gjorde att det 
gick hysteri i begagnatmarknanden. 
Idag har det börjat lugna ner sig lite 
även om en begagnad Speedmaster är 
ett populärt val hos klockköparen.

Nytt eller begagnat?
Det är alltid frågan. Fördelar med 
nytt är att den kommer med garanti 
och känslan av en helt ny klocka är 
oslagbar. Nackdelen är att det oftast 
inte blir mest klocka för pengarna. 
Idag ligger en ny Omega Speedmas-
ter professional på ca 42-45 000kr i 
butik. Är det värt det kan man fråga 
sig? Efter 3 år ligger den på 35 000kr 
på begagnatmarkanden. Men 5 års 
garanti kan dock vara värt en hel del. 
Sedan på sikt blir det aldrig en dålig 
investering. Kollar vi på en begag-
nad från början av 2000-talet ligger 
den på ca. 24-26000kr fullset. Så 
vår rekommendation är nog att gå på 
begagnad. Dock när det kommer till 
vintage så sticker priserna iväg igen, 
på sikt kanske inte en Speedmaster 
är så dålig investering att lägga på 
vinden.



Klockans odödliga design
Historien kring månlandningen.
Den passar till det mesta av klädval
Bekväm att bära

Att man måste vrida upp den varannan dag. 
Glömmer man blir man irriterad på sig själv. 
Akrylglaset gör den inte så praktisk



OMEGA  ÅTERINFÖR  
KALIBER 321

Omega släppte nyligen information om 
att återinföra det klassiska urverket ka-
liber 321, vilket har gjort klockvärldens 
alla fantaster lyriska. Det är nämligen 50-
år sedan detta slutade tillverkas och det 
är känt för att ha suttit i Speedmaster se-
dan lanseringen 1957 och fram till mån-
landningen 1969. Det är ett kultförklarat 
manuellt urverk som kommer, likt innan, 
att ha 17 juveler. Under två års tid har 
Omega I hemlighet arbetat med att åter-
införa detta urverk på den globala klock-
marknaden igen. Omega berättar också 
att under produktionen kommer endast en 
urmakare att arbeta på ihopmonteringen 
av urverket. Detta för att göra det lite ex-
tra unikt för Omegafansen. Detta är bara 
en i raden av nyheter Omega kommer 
presentera för entusiasterna meddelar 
företaget.

ORDBOKEN
Klocktermologi

Vi tänkte göra dig lite bättre på facktermologin som 
finns inom klockvärlden, så du kan bli lite bättre 
i steget till att bli en entusiast i dessa mekaniska 
underverk. Nedan följer en del vanliga begrepp inom  
klockvärlden. 

Boett
Detta är själva huset som urverket ligger i. Man kan 
säga att detta chassit och urverket är motorn.
Andra ord i koppling är boettlock och det är baksi-
dan av klockan, vilket man avlägsnar när man skall 
komma åt urverket.

Bazel
Dett är ringen som går runt själva glaset och omfam-
nar själva urtavlan. Denna kan vara vridbar på en 
radmodeller men finns även som fast. 

Referensnummer
Detta är samma som modellnummer. Det är ett num-
mer som berättar vilken typ av tillverkningsreferens 
klockan har. 

Exempel: Rolex Datejust ref. nr: 1601, 16013, 16233

De olika numrena berättar olika tillverkningsår och 
skiljer sig en del emellan dessa både i urverk och 
utformning. Det är fortfarande en modell Datejust 
men med olika tillverkningsreferenser.

Serienummer:
Detta är det unika nummer som varje dyrare klocka 
har som kan koppla medföljande certifikat till rätt 
klocka. Även om klockan blir stulen så är det via se-
rienumret man kommer att se om den är just stulen.

Krona
Detta är det runda hjulet på sidan av klockan, vilket 
man använder för att ställa in tiden. Finns olika mod-
eller av kronor. Såkallade skruvkronor vilket man 
skurvar fast för att göra klockan klarar högre tryck 
vid tillexempel dykning, men vanligt återkommande 
på många lyxmärken. 

AD
Auktoriserad försäljare och är en förkortning. En AD 
är godkänd av varumärket att sälja med inköp direkt 
från fabrik och är officiell representant av varumär-
ket. De är också de som enligt tillverkaren bör utföra 
serviceåtgärder på klockorna och sköter om garan-
tiförfaranden från tillverkarna.

Gråhandlare
Det är tillskillnad från AD en som säljer klockor men 
är inte är utvald av tillverkarna att officiellt bedriva 
försäljning. Det betyder dock inte att man är sämre 
när det gäller service eller kundåtaganden. Gråhan-
dlare arbetar även en del med begagnade klockor 
och de flesta gråhandlare har mycket gott renumé i 
branschen.



ORDBOKEN CLASSIC FUSION 
TOURBILLON ORLINSKI

Tavla
Med tavla menas helt enkelt urtavlan och den 
finns i mängder av påhittade synonymer. Ex-
empel – Spider, Guilt, Panda eller likande. 

Quartz urverk
Ett Quartz-ur drivs med hjälp av ett batteri.

Mekaniskt-/manuellt urverk
Dessa vridsupp genom att skruva på kronan. 
Det gör att man måste vrida upp uret för att få 
det att fungera.

Automatiskt urverk:
Detta är ett självuppdragande urverk som gör 
att du slipper vida upp uret varje dag. Med 
hjälp av handens rörelse ger den klockan 
energi. 

COSC
Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres, är 
en branschstandard för urverkts kvalitét i att 
hålla tiden.

Quickset
Detta gäller klockor med datumhjul. Det be-
tyder att man kan ställa datumet med exem-
pelvis kronan. Klockor utan Quickset måste 
snurras runt 24-timmar för att ändra datum. 

Det gör att om du inte använder klockan varje 
dag kan detta bli lite ansträngande.

Luggholes
Med detta menas att klockan har små hål på 
boettet vid infästning till länken. Detta för att 
man skall kunna byta band eller länk enklare. 
Vanligt på äldre klockor och speciellt Rolex. 

ETA
Detta är något du kommer att se när du hand-
lar med klockor. ETA är en av världens största 
tillverkare av urverk och delar till urverk. 
Många kvalitetsur använder delar från ETA, 
finns så klart fler tillverkare som exempelvis 
Lemania, men ETA är mer vanliga. Exempel 
på varumärken som använder ETA ur är Bre-
itling och äldre Tudor

Inhouse:
Med detta menas att tillverkaren har utvecklat 
och tillverkar urverket själva och inte lånat 
delar från exempelvis ETA.
  

Tillsammans med konstnären Richard Orlinski presenterar 
Hublot en ny kreation kallad Tourbillon Carves och kommer att 
en del av serien Classic Fusion. Den är en unik tidsvisare med 
fem dagars gångreserv. Det kommer att bli 3 serier där alla är 
limiterade till 30 klockor vardera. Något pris är inte officiellt 
ännu men den lär inte bli billig. Dock en unik klocka som verk-
ligen ger lite designkreation, vilket dock Hublot inte brukar 
göra sina kunder bevikna med.


