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de påpekar det tredje pro-
blemet när vi stannat för 
att äta : ett baklyse fung-
erar bara ibland, när det 
har lust tydligen. Jahapp, 
den här Alfan kräver visst 
mera omvårdnad, har man 
lite höstpyssel då.
Eftersom jag ”jobbade” 
hela dagen på banan med 
incheckning, av- och påflaggning av klasserna och insläpp 
på banan mm så tog jag inga foton själv, hoppas någon/
några av er andra gjorde det och kan skriva ihop ett 
reportage från Mittsverigebanan. Annars var det riktigt 
trevligt, gick fint att dela bandagen med Miataklubben. 
Skön fredagkväll med grillning, det diskuterades for-
don/banor/klubbar/evenemang mm i vanlig ordning, god 
stämmning men lite dåligt med Alfor på campingen.
Min ”mailkompis” Sten Hjalmarsson är gullig och skickar 
veckobrev med både vackra och roliga bildspel och bil-
der, det är alltid lika trevligt att läsa dessa. Nu har han 
dessutom varit snäll och skickat en massa bilder på fina 
fordon, från sin karriär på racerbanorna och i klubben. 
De får ni se i detta nr av Klöverbladet. Tack Sten!
Spännande grejor händer här i Umeå på Designhögskolan. 
Artikel finns att läsa här, har kopierat (med tillstånd) från 
lokaltidningen.
Min andra ”mailkompis” Jan-Eric Lindblom i Hudiksvall 
är lite deppad, han har sålt sin älskade Bertone! Jag lider 
med dig, förstår att det är hemskt nu. Jan-Eric efterlyser 
reportage i Klöverbladet om Alfa Sprint Special (vet att 
det var några på Skoklosterträffen) samt 1600 GTA, 1900 
Super, 1900 SS, 1300 GTA, 1900 SSC, Junior Zagato och 
6 C som finns registrerarde i klubben (han har lusläst 
Matrikeln, så han vet). Och nu ber jag er, kära klubbmed-
lemmar som äger dessa klenoder, kan ni skriva några 
rader om era unika fordon? Lite foton och historik? Hur 
är dem att äga och köra, mm? Det är många (inte bara 
Jan-Eric och jag, hi hi...) som skulle uppskatta artiklar i 
våran klubbtidning om dessa pärlor. Snälla??
 
Ha det gott och hoppas vi ses på årsmötet!
CIAO / FRK ORDFÖRANDE

KLÖVERBLADET

LEDAREN
YTTERSPALTEN
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MANUSSTOPP
MANUSSTOPP 2007 ÄR SENAST 10/1, 10/3, 10/5,10/7,10/9 OCH 

10/11. REDAKTIONEN UPPSKATTAR OM MATERIALET SKICKAS 

IN TIDIGARE ÄN DESSA DATUM, DÅ DET BLIR EN VÄLDIGT STOR 

ARBETSBÖRDA ÖVER NÅGRA FÅ DA GAR OM ALLA SKICKAR IN SITT 

MATERIAL SÅ SENT SOM MÖJLIGT.  

MANUSANVISNING
BIDRAG TILL KB, I FORM AV TEXT OCH/ELLER BILD MOTTAGES 

TACKSAMT. TEXT/BILD KAN SÄNDAS SOM E-MAIL. KONTROLLERA 

ATT BILDERNA HAR GOD KVALITET OCH EN UPPLÖSNING PÅ 

300DPI. OM BILDERNA ÄR SPARADE SOM JPG, MÅSTE DE VARA 

MINST 1,5 - 2,5 MB FÖR ATT BLI BRA I TRYCK. VI TAR SJÄLVKLART 

OCKSÅ EMOT PAPPERSBILDER OCH CD.
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Det känns lite vemodigt, luften blir allt kallare. Solen vär-
mer inte så gott längre och dimman ligger över markerna 
på sena kvällar och tidig morgon. Brukar promenera med 
hunden utmed Umeälven och nu knastrar frosten i grä-
set där vi går om nätterna. Tankarna vandrar iväg mot 
vinterdäck, rattmuff och motorvärmare....brrrrr. Men 
det dröjer väl förhoppningsvis ett litet tag till innan alla 
vinterprylar skall plockas fram.
Kan i alla fall gladeligen meddela att 33:an går igen! 
Motorn är renoverad, nya kamremmar och 6 ventiler såg 
ut som ledsna kantareller och fick bytas, slipning mm är 
gjort. Passade även på att renovera kopplingen nu när 
motorn ändå var uttagen, riktigt trångt och trixigt i det 
där motorutrymmet. Allt var klart till några dagar innan 
banmötet på Mittsverigebanan, bra tajming, för det hade 
ju inte varit så kul att behöva ta långfärdsbussen ner till 
banan i brist på Alfa.
Men man får tydligen inte vara glad allt för länge.... På 
E4:an i full fart, på väg ner till banträffen, upptäcker 
jag första nya problemet. Kör om karavanen från Piteå 
med Lars och Leif Thoresson i ena ekipaget och Per 
Strandberg i det andra med sina racer-Alfor på trailer, 
ska vinka och tuta....men inget ljud från signalhornet. 
Nähej. Morgonen därpå åker jag i väldigt blöt bil (men 
det var mitt eget fel, stor miss - regnade hela natten, 
hrm) sitter på plastpåsar. Ganska kallt och blåsigt ute på 
morgonkvisten, så jag låter 33:an stå på tomgång ett bra 
tag (jo, även för att torka upp förstås) medans dagens 
deltagare checkas in vid grindarna. När alla anlänt och 
betalningar mm är kollade och gjorda är det dags att för-
flytta sig upp till själva banan, nästa problem infinner sig : 
vrider på startnyckeln....och inget händer. Nähej. Som tur 
är kommer Fiat-Magnus Åberg och räddar mig med start-
kablar. Vi kollar generatorn och det visar sig att den inte 
laddar på tomgång. På hemvägen senare under kvällen 
gasar jag naturligtvis extra mycket (för att ladda batte-
riet, fniss) och kör tillsammans med några MC-kompisar, 

Då var sommaren slut. Jag äger fyra Alfor men har 

inte åkt ett enda banmöte i år. Visserligen kan jag 

skylla på mycket. Kamremmar, hus som ska renove-

ras, nybliven pappa, en GTV6 med lömska dolda tra-

siga gängor överallt, läckande styrservon, backväx-

lar som vägrar hoppa ur och gamla hederliga elfel, 

men det är ändå med sorg jag tvingas konstatera 

att jag slapp köra i år. Nu återstår att besiktiga alla 

bilskrällen så dom är klara till första vårsolen 2008. 

Nästa år vägrar jag att bli tagen på sängen, eller 

backandes tre kilometer i en GTV6 som byggts för 

att gå så fort som möjligt på racerbanan. Grannarna 

fick ju visserligen något att skratta åt, men det finns 

en gräns för mycket man ska bjuda på sig själv och 

Alfas rykte.

KB tuffar på med ett ökande antal medlemmar som 

skickar in bidrag. Fortsätt skriva och fotografera, 

det skapar precis den mångfald jag anser att en 

klubbtidning ska bestå av. Från nya Alfa Spider till 

gamla 1750 från förra seklets tidigare år är svårt 

att täcka in i en tidning, men med alla medlemmars 

bidrag närmar vi oss.

Det kom ett tråkigt telefonsamtal från en medlem 

vars GTV stulits. Inte nog med att det inte var en 

vanlig bil, det var ingen vanlig GTV heller. Stor 

möda, mycket omsorg och ännu mer pengar hade 

plöjts ner i renoveringen. Oron för vad försäkrings-

bolaget skulle betala var stor. Denna historia fick 

dock ett lyckligt slut när bilen återfanns, men den 

kunde lika gärna ha slutat olyckligt. 

Försäkringar kan vara spännande. Som ett försök 

att reda ut detta tänkte jag få en artikel klar till 

nästa nummer av KB som reder ut dessa begrepp. 

Har du råkat ut för något som krävt telefonsamtal 

till ett försäkringsbolag på grund av deras konstiga 

värderingar, bråk, slapphet eller annat skulle jag 

uppskatta om du kunde höra av dig till mig. Det är 

bra att ha lite frågeställningar med sig vid inter-

vjuer. Likaväl är det kul att höra historier om det 

motsatta, där försäkringsbolagen skött sig riktigt 

bra. Slå en signal eller maila!

Nu återstår bara att putsa, renovera och drömma 

om varmare årstid så vi får åka en sväng igen. Vi 

hörs vi till jul i årets sista KB!

N Y H E T S R E D A K T Ö R E N  F U N D E R A R
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Club Alfa Romeos 
Renoveringsutmärkelse

Instiftad vid årsmötet 2005.

För att uppmuntra till fina ordentliga upp-
rustningar och renoveringar av ”äldre” Alfa 
Romeo bilar har klubben instiftat en belö-
ning för väl utförda insatser.

Vid årsmötet delas pris ut för bäst utförda 
renovering, till originalskick, utav en klassisk 
Alfa Romeo.

Definitioner:
• KLASSISK ALFA ROMEO – Alla bak-
 hjulsdrivna till och med Alfa 75 / 90 / ES 
 30 samt Alfasud modellerna.

• UTFÖRD RENOVERING – Egenhändigt 
 helt eller delvis samt så kallad köpereno-
 vering kvalificerar

• ORIGINALSKICK – Som bilen såg ut då 
 den var ny, tidstypiska modifieringar är OK. 
 Jämför med det som krävs för att 
 kvalificera för MHRF-Försäkring

• PRISER – Bästa renovering presentkort  
 2 000:- och plakett, andra plats present-
 kort eller dylikt 1 000:- plus plakett samt 
 tredjepris ett års fritt medlemskap samt 
 plakett

Utförd renovering skall dokumenteras 
genom bilder och beskrivning. För att få 
deltaga i denna tävling skall man ha varit 
fullbetalande medlem i minst ett helt år. 
Dokumentation sändes till styrelsen, som 
också utgör jury. 

Juryn utser ett antal finalister, och tittar 
själv eller via ”ombud” på dem som känns 
hetast.

Pristagare utses, meddelas och premieras 
på årsmötet.

Samma bil kan endast delta en gång.

Pristagarna och deras bilar presenteras i 
artiklar i Klöverbladet påföljande år.

Sänd ditt förslag med dokumentation till 
sekreterare Fredrik Lavesson, Västerby 
Backe 26, 163 75 SPÅNGA alternativt sekre-
terare@alfaromeo.org.

SERVICE • RESERVDELAR • PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

Auktoriserad för

Tel. 08-660 22 71
Studentbacken 15–17
115 57 Stockholm/Gärdet

ar-bil@swipnet.se
www.ar-bil.se

omsorg om dig & din bil

målsryd • 033-23 66 70 • mån–fre 8–18, lör 10–13

Kallelse till årsmöte 2007. 
Påverka klubbens framtid, träffa gamla vänner, ljug om varvtider på Sturup Raceway.  Kort sagt: Årsmötesdags! BOKA HOTELLRUM NU.  
 

Vi kör på lördagen den 24/11 kl 18:30 På First Royal Star Hotell, Älvsjö – Stockholm  
Dagordning, enligt stadgarna. Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 1.                         Fastställande av röstlängd för mötet. 

2.                         Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3.                         Val av protokolljusterare och rösträknare. 4.                         Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5.                         Fastställande av föredragningslista. 
6.                         Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 7.                         Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste   räkenskapsåret. 
8.                         Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 
9.                         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10.                      Fastställande av medlemsavgifter. 
11.                      Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 
12.                      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 13.                      Val på ett år av ordförande i föreningens styrelse. 14.                      Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i föreningens styrelse. 15.                      Val av två revisorer för en tid av ett 1år. I detta val får inte föreningens styrelseledamöter delta. 

16.                      Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande. 
17.                      Utdelning av Röd Nål 
18.                      Övriga frågor. 

 
Eventuella motioner skall vara insända till styrelsen senast 4 veckor innan mötet, Adress: Bo M 
Hasselblad, Hjälmsätersgatan 2 C, 582 17 Linköping, alternativt sekreterare@alfaromeo.org.  
En del styrelseledamöter har undanbett sig omval. Förslag på nya ledamöter sänds till valberedningen@alfaromeo.org eller Björn Nilsson Kastanjelund 231 94 Trelleborg  
Vi kommer att ställa ut på Bilsportmässan som går samtidigt i Älvsjö.   
Hotell. 
Hotell First Royal Star ligger alldeles i anslutning till mässan. Därifrån går pendeltåget ofta till city, det 
tar 8 minuter. Ta gärna med er partner och gör Stockholm! Var och en bokar för sig. Om du bokar snabbt så är de: enkelrum 880:- dubbelrum 1080:- Ange Club 
Alfa Romeo vid beställning 
Årsmötesmiddag 180:-. Egna önskemål om dryck tillkommer Bokning sker på tel 08 99 08 20 eller royalstar@firsthotels.se 
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Vi har delarna till alla Alfor från 105-serien och framåt. 
Fälgar och styling från Zender, Lester och Formula 1.

Avgassystem från Marmittezara, Supersprint, CSC och Ansa. 
Högklassig karosseriplåt till 105-seriebilar.

Alfa Rosso är auktoriserad verkstad för Alfa Romeo och Fiat. Detta innebär att du kan göra eventuella 
garantireparationer hos oss oberoende av var du köpt bilen. Passa på att göra en Bilstein Engine Flush 
på din Alfa om den rullat långt, om du är osäker på hur oljebytena skötts eller om du har oljud från ventil-
lyftare eller kamvariator.

Alfa Rosso AB, G.Almedalsvägen 1D, 412 63 Göteborg. Verkstad 031-40 25 90. Reservdelar 031-40 25 10. info@rosso.se
www.rosso.se 

service • underhåll • reparationer

reservdelar • tillbehör

RING ELLER MAILA. DU HAR 10% KLUBBRABATT PÅ DE FLESTA  AV VÅRA DELAR.

Club Alfa Romeo Motorsport (CAR) startade 1956 och är en av 

landets äldsta och största märkesklubbar med cirka 2100 med-

lemmar utspridda över hela landet. Klubbens medlemmar äger 

idag ca 50% av landets totala Alfa-bestånd. 

Verksamheten i klubben drivs i huvudsak inom fyra distrikt, Öst, 

Nord, Väst och Syd, med aktivitetscentra i Stockholm, Umeå, 

Göteborg och Malmö. Varje distrikts respektive klubbmästare 

driver aktiviteterna.

Medlemsavgiften är idag 395:- per år och för det får man 

bland annat sex nummer av vår tidning Klöverbladet, rabatt på 

reservdelar hos valda samarbetspartners och en mängd olika 

aktiviteter som till exempel banträffar, familjerallyn, månads-

träffar och inomhusgokart. Man kan även teckna ett familje-

medlemsskap om det redan finns ett fullvärdigt medlemsskap 

inom familjen. Då får man ingen medlemstidning men däremot 

tillgång till klubbens alla aktiviteter och eventuella rabatter 

hos våra partners. Ett familjemedlemsskap kostar 100 kronor 

per person.

Vill du bli medlem sätter du in avgiften på Plusgiro 60 45 40-5 

och skriver tydligt in ditt namn, din adress samt telefonnummer 

och om du äger en Alfa Romeo kan du skriva vilken modell.

Har du frågor om ditt medlemskap kontaktar du Rolf på 

kansliet på telefon 073-642 48 70. Du når kansliet enklast via 

e-post, medlem@alfaromeo.org

BLI MEDLEM I

AuktoriserAd 
bilverkstAd FÖr 

 

 
 

reservdelAr, bilservice, 
repArAtion 

och Ac-service.

ostmästArgränd 6, ÅrstA. tel: 08-915265

Valberedningen informerar och kallarMina damer och HerrarNär ni läser detta börjar året närma sig sitt slut, antagligen har hösten kommit och med detta är det 

också snart dags för Club Alfa Romeos årsmöte då det skall väljas/omväljas en 

styrelse och valberedning för år 2008.
Precis som vanligt efterlyses handlingskraftiga och rediga personer som vill föra klubben 

framåt på femmans växel mot nästa halvsekel.
Frivilliga, rekommendationer och synpunkter ställes i lämplig kö och vidarebefordras till valberedningen 

enligt nedan.

Det bör noteras att våra två revisorer har avböjt omval varför två nya friska och kritiska

behöver rekryteras. Jobbet är lätt så det gör definitivt inte ont att vara frivillig.
Klubben blir inte bättre än vad vi själv gör den till….

Club Alfa Romeo Valberedning
Mail: valberedningen@alfaromeo.org
Björn Nilsson, mobil 0707-833738

Fredrik Sigbjörnsson, mobil 0705-691750

KJELLSTRÖMS
BILCENTER

KJELLSTRÖMS BILCENTER I VÄST AB • SKARAGATAN 16 - 18 • 535 30 KVÄNUM

Vår verkstad har alfakunnande sedan decennier

Tel. 0512-922 00. www.kjellstromsbilab.se

Alfa Romeo 146 Ti -96 
15 800 mil, silvermetallic, elfönsterhissar x 4, 
stero, dragkrok, sommar och vinterhjul med alufälg, 
2 ägare, nyservad med ny kamrem.

Pris: 39 900:-:-

Som medlem i C.A.R. får Du 5.000:- i rabatt!
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5. Annonsblankett      2007-07-16 
 

MHRF:s ANNONSMAGASIN 2007 
 

Tidningen sänds ut senast den 29 november till motorhistoriker i Sverige, Norge, Danmark och Finland och har 
en upplaga av över 60.000 exemplar. Så många läsare har inte någon annan publikation i hobbyn! Här når Du 
alltså intresserade utanför Din egen klubb, personer som Du annars inte får tag i. 
 

Varor som annonseras skall ha anknytning till hobbyn och vara äldre än 20 år. Fordon som är yngre än 20 år 
eller ombyggda tas inte in, undantag görs för rena sport- och tävlingsfordon. Skriv en bokstav i varje ruta, lämna 

“blankruta“ mellan ord! Vi uppskattar om Du skriver läsligt! En annons får innehålla upp till 210 tecken inkl 
mellanrum, namn och tel oräknat. Lägg med avgift i sedlar eller frimärken, det går bra med svenska eller norska 
kronor. Vill du betala med Euro går det också bra.  
En annons kostar 20:- (2 Euro) , två kostar 40:- (4 Euro) osv. Vill Du ha med ett foto (ej negativ eller dia) 
eller en skiss går det bra. Rita på vitt papper med tusch eller blyerts. Den blir svartvit och en spalt bred (c:a 
40mm) med motsvarande höjd. För 40:- (4 Euro) extra  får Du bilden/skissen i Din annons. Stor bild (två 

spalter) kostar 100:- (10 Euro) extra . 
OBS! Vi tar inte in annonser med enbart hänvisning till hemsidor. 
 

Du kan också skicka in dina annonser via Internet, gå in på www.mhrf.se 
 

Kryssa i en av dessa:    SÄLJES    KÖPES 
 

Kryssa i en av nedanstående: 
 

 Engelska bilar  Svenska bilar  Tävlingsfordon  Övriga bilar/blandat  Mc- och mopeddelar 
 Franska bilar  Tyska bilar  Traktorer  Bildelar (blandat)  Litteratur 
 Italienska bilar  USA-bilar  Tunga fordon  Mc och moped  Övrigt 

 

                              
 
                              
 
                              
 
                              
  
                              
 
                              
 
                              
 
Namn………………………………………………………….….Tel..………………………..………………… 
 

Adress……………………………………………..……………………………………………………….. 

Postnr……………Postadress…………………………………Jag bifogar annonskostnaden…..………:- 

 
Senast fredagen den 19 oktober måste vi ha Din annons för att Du skall vara säker på att få med den. Sänd 
annonsen till MHRF, Bussjö Skolväg 83-19, 271 99  YSTAD.  
 
Internet. Vi lägger som tidigare utan extra kostnad ut dina annonser på Internet ett par veckor efter det att alla 
fått Annonsmagasinet. Om du inte vill ha din annons på Internet skall du kryssa i rutan här  
 
GÖR SÅ MÅNGA KOPIOR DU BEHÖVER AV DEN HÄR SIDAN! 

Som säkert ingen missat så ingår Club Alfa Romeo i 
MHRF Motor Historiska RiksFörbundet som förutom att 
ordna förmånliga försäkringar åt oss, vara fordonshisto-
rikernas remissinstans mot myndigheterna även ger ut 
ett mycket innehållsrikt annonsblad.

Annonsbladet kommer ut i slutet av november varje år 
och innehåller mycket annonser med betoning på äldre 
materiel, en bra källa för de som har bilar äldre än 1980.

Vill du ha annonsmagasinet? 
Du som är med i classicoregistret får den automastiskt i 
brevlådan övriga medlemmar
beställer sitt ex hos Björn Nilsson 0707-833738 eller 
bokhyllan@alfaromeo.org

Vill du annonsera använder du blanketten som finns här 
intill.

BJÖRN NILSSON

MHRF-FÖRSÄKRINGEN:
Fakta om MHRF-försäkringen finns i flera äldre KB, och på 

MHRF:s hemsida mhrf.se, klicka på försäkringslogotypen. Här är 

en uppdaterad lista över besiktningsmän i Club Alfa Romeo:

Mikael Asplund, Jökelvägen 4, 606 33 GÄVLE 

070 - 515 64 71

m_asplund@hotmail.com 

Mikael Bergman, Angsta 1152, 891 95 ARNÄSVALL  

0660 - 25 11 77 

Björn Danielsson, Lästringe Allé 15, 610 60 TYSTBERGA  

0156 - 123 68, 070 - 632 12 84  

danielsson9@telia.com 

Thomas Eriksson, Rämshyttan 306, 781 99 BORLÄNGE  

0240 - 261 21, 070 - 375 61 75  

thomas.er@telia.com

Christer Grönwall, Kärrvägen 44, 449 43 NOL

0303 - 74 08 57, 070 - 418 44 29 

ch-gronwall@tele2.se (OBS, bindestreck efter ch!)

Jörgen Hultberg, Prästtorpsgatan 18, 590 48 VIKINGSTAD  

013 - 27 46 69  070 - 625 39 27  

ajorgen@spray.se 

Erik Johansson, Silvervägen  2,  907 50 UMEÅ  

090 - 19 55 69, 070 - 696 88 69  

erik@nord.alfaromeo.org 

Björn Nilsson, Kastanjelund Fuglie 197, 231 94 TRELLEBORG  

040 - 42 32 29, 070 - 783 37 38  

bjorn.nilsson@florimex.se

Anders Rosén, Rutger Fuchsgatan 6A, 116 67 STOCKHOLM  

08 - 702 22 53 

anders.rosen@posten.se

Hans Rösberg, Vinkelgatan 15, 575 37 EKSJÖ  

0381 - 107 30, 070 - 220 91 21 

Björn Sandberg, Hangarv. 3, 183 66 TÄBY

08 - 756 67 87, 070 - 640 23 65  

orso@bredband.se 

Fredrik Sigbjörnsson, Skättorp, Södergård 5057,

716 91    FJUGESTA  

0585 - 26 007, 070 - 569 17 50

fredrik.sigbjornsson@telia.com

MHRF´s annonsmagasin

Glöm inte att boka in årsmötet 

lördagen den 24 november!
Besök även vår momter på Svenska Bilsportmässan 

som pågår 23 – 25 november
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TEXT & FOTO: WILLE R

BEARBETNING: STAFFAN ERLANDSSON

FORTSÄTTNING FRÅN FÖRRA NUMRET PÅ WILLES ARTIKEL 

OM DUETTON. OM DU ÄR SPIDERÄGARE, SPEKULANT, FAN-

TAST ELLER BARA INTRESSERAD SÅ DELAR WILLE ROOS HÄR 

NEDAN MED SIG AV FAKTA OCH ERFARENHETER SOM TAGIT 

NÄRMARE 30 ÅR ATT SAMLA. LÄS OCH NJUT!

INSTRUMENT OCH INSTRUMENTPANEL

Alla fem instrumenten i Duetton (hastighet, varvtal, bränsle, 

oljetryck, vattentemp) tillverkades av italienska Jaeger. Texten 

var italiensk förutom på högerstyrda bilar som fick engelsk. 

Mitt framför föraren finner du en stor varvräknare till vänster 

och en hastighetsmätare till höger, bägge med vita siffror och 

visare på svart botten för tydlig avläsning. Dessutom hade man 

en kromad ring runt vardera mätaren. Synpunkter på detta är 

att rödmarkeringen på varvräknaren var svår att se.

Instrumentbrädan var spartansk, ren och enkel, tillverkad av 

plåt lackad i bilens färg. Så här i efterhand vet vi att denna 

design blivit högsta mode igen år 2000. Ferrari samt Fiat 

Barchetta Coupé har även de målade brädor.

I motsats till moderna Spider så var Duettons och även de 

andra rundhäckarnas instrumentbräda en ytterst komplicerad 

historia. Den bestod i grunden av en plåt i bilens färg med 

instrument som vanligt. Överdelen utgjordes av formpressad 

skumplast med vinyl ovanpå. Inuit skumplasten hade man gju-

tet tre fästplattor i metall med skruvar. Dessa fästes i karossen 

underifrån med hjälp av en på fabriken i Italien anställd femar-

mad schimpans. Jag har demonterat en instrumentbräda och 

det gör jag inte om!

 

Säkringshållaren placerade Alfa under handskfacket först sedan 

man upptäckt att motorrummet inte var det optimala stället för 

säkringarna. 

Hastighetsmätaren är graderad till 220 km/h. Nollställning av 

trippmätare skedde genom att man drog i en knapp till höger 

under instrumentbrädan och vred till. Denna ersattes senare 

med en annan typ där man tryckte och vred istället. Det visade 

sig att hållaren i aluminium till nollställningswiren ofta brast. 

Det fanns bara en varningslampa i hastighetsmätaren och den 

satt rakt till höger. Riscald ska det stå, det är kontrollampan för 

värmefläkten.

Varvräknaren är graderad till 8.000 varv med rödmarkering 

vid 6.300 varv. Oljetrycksmätare i varvräknaren finns ej i 

Duetton, däremot en varningslampa märkt Dynamo som bety-

der laddningslampa. Mellan dessa stora instrument sitter två 

indikeringslampor för blinkers överst, underst finner du en blå 

för helljus och en grön för parkeringsljus/halvljus.

Ovanför växelspaken på instrumentbrädan sitter ytterligare tre 

instrument riktade mot föraren. Detta arv är påtagligt i moderna 

modeller som 156 och 159, där layouten är densamma. Till höger 

en mätare för kylvattentemperaturen, i mitten oljetryck och till 

vänster bensinmätaren med en obefintlig varningslampa. Under 

dessa sitter en täckplåt för radion. De allra första Duetto som 

tillverkades hade en text Alfa Romeo, men ganska snart ersat-

tes denna med Pininfarina och ett Alfamärke till höger. 

Omedelbart till vänster om radion sitter en vippströmbrytare 

för vindrutetorkarna som för övrigt bara har ett läge. Längst till 

höger sitter som brukligt handskfacket. Instrumentbelysning 

och värmefläkt aktiveras genom två vippströmbrytare på 

instrumentpanelen till vänster om ratten.

Underkanten av instrumentpanelen är vadderad med värme-

reglagen i mitten. Den övre spaken reglerar luftspjället, den 

undre temperaturen. I värmepaketets underkant sitter en stor 

lucka, som du med hjälp av foten kan reglera luftströmmen i 

bilen. Under körning lämnas den med fördel öppen, eftersom 

draget runt öronen inte blir lika kraftigt då. Ytterst på instru-

mentpanelen finns ytterligare insläpp, i form av ett runt hål med 

galler i svart plast. I Sverige fick många bihåleinflammationer av 

detta svårlokaliserade kallras. Spaken för att stänga spjället är 

omsorgsfullt dold under instrumentpanelen.

Den tre-ekrade svarta bakelitratten, där varje eker har en 

knapp för signalhornet, togs direkt från Giulia Sprint GT Veloce. 

Ratten associerade till racing och körglädje, ett arv från Giulian. 

I rattcentrum sitter en svart platta med Alfaloggan i guld. Själva 

styrstången är inkapslad i plast. Tändningslåset på höger sida 

har fyra lägen; blocco som betyder rattlås tillslaget, garage 

för att ta bort rattlåset, marcia för tändning och avviam som 

aktiverar startmotorn.

Duetto delar tändningslås med de andra Giuliorna, liksom reg-

lagen för ljus och blinkers. Den grova spaken vrids ett eller två 

lägen för att få parkeringsljus repsektive halvljus. Helljusblink 

fick man genom att trycka spaken in mot ratten.

VINKLAD VÄXELSPAK OCH LITE ANNAT

Växelspaken går rakt ner i lådan, även om den lutar ungefär 

45 grader. Växellådorna är samm som i övriga Giulior. Föraren 

i Duetto sitter längre bak, Alfa löste problemet genom att för-

länga och vrida spaken en aning.
 

Tidiga fotografier av Duetto visar en gummidamask vid växel-

spaken. Denna ersattes omgående med en rymligare av vinyl 

eftersom den av gummi såg underlig ut och gärna sprack. Där 

fanns inget som visade växellägena på knoppen. Handbromsen 

aktiverades genom en konventionell spak mellan stolarna. 

Askkoppen var långt före sin tid. Tändaren var  utformad i form 

av ett hål där man stoppade ner cigaretten som sedan tändes 

av sig själv – dåtidens handsfree. Fanns även i senare tiders 

Alfetta.

Till vänster om ratten under instrumentpanelen sitter två kro-

made reglage för choke samt handgas. Egentligen skulle hand-

gasen användas för att värma upp motorn för den otålige. Inga 

tomgångsregler här inte. Alfa Romeo var mycket noga med att 

påtala vikten av en varm motor. De hade dekaler där det stod 

att man inte fick köra förrän efter tre minuter. Jag har alltid 

varit noga med att värma upp min motor och det har skonat 

lager och annat. 

Den underliga knappen som satt dold på golvet uppe till vänster 

var spolarpumpen. Det var en bälg som vid tryck skulle spruta 

vatten på vindrutan. Tja, vad ska man säga? Det fungerade trots 

att principen var enkel.

VÄDER OCH VIND

En av Duetton’s starkaste punkter är den förträffliga sufflet-

ten. Den manövreras med en hand utan att lämna förarplatsen. 

Spidern såg lika attraktiv ut, vare sig suffletten var uppe eller 

nere. Suffletten var svart och tillverkad av ett mohairliknande 

material och spändes i framkanten mot vindrutans ram med 

hjälp av två kraftiga clips i kromad mässing. Många motor-

tidningar framhöll suffletten, dess metallställning och solida 

konstruktion som ett föredöme. Några kritiserade sikten snett 

bakåt. Det fanns bara ett fönster bak och eftersom det svarta 

tyget skymde sikten låg det en del i kritiken. Tack vare att den 

var så lätt att handskas med avtog kritiken.  När suffletten var 

nerfälld, försvann den bakom sätena och kunde döljas av ett 

skydd i vinyl som dessutom på något sätt smälte in i baksätet 

och var snyggt.

Skyddet bestod av en metallram som delades på mitten genom 

ett så kallat bajonettfäste innan den kunde läggas tillbaka i 

bagagerummet. Suffletten tätades bakom stolarna vid B-stol-

pen med hjälp av kardborrband.

Som grädde på moset kunde man även beställa en hardtop. Det 

var Pininfarina som ritat den men den tillverkades av en annan 

firma. Till yttermera visso hade Farina lyssnat på kritiken om 

Duettons historia
del 2
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bakåtsikten. Hardtopen fick rejäla rutor och vips, så var alla 

nöjda. Den bestod av två sammanfogade plast- och glasfiber-

element isolerat med plastskum. Skummet expanderade och 

man fick ett solitt material som dessutom isolerade från kyla 

och värme.

Man använde riktigt tjocka gummilister för att täta mot karos-

sen, men för övrigt gjorde man ingenting för att höja trivseln. 

Hardtopen målades med svart färg ut- och invändigt. I novem-

ber 1966 satte man en kromad avrinningslist runt rutorna efter-

som folk fick in vatten vid körning i regn. Idag är dessa hardtops 

mycket svåra att få tag på.

Med suffletten nere, varmt och soligt och med tjejen bredvid är 

det lätt att bli på gott humör. Sakta in, lossa säkerhetsbätet och 

plocka några vindruvor och njut. Lyssna på lite Spidermusik, 

t.ex. Paul Simon och ”Mrs. Robinson” eller varför inte Buddy 

Holly.

ELSYSTEMET

Ett av de mest karaktäristiska dragen på Duetto var nog 

kåporna över strålkastarna. Det var egentligen konventionella 

strålkastare tillverkade av Carello men som försetts med en 

kåpa av plexiglas. Eftersom Pininfarina placerat de runda lyk-

torna så pass långt in i karossen, så fullbordade man designen 

med kåpor tillverkade av Perspex. På så sätt fick man skärmen 

att bilda en obruten linje med hjälp av kåporna.

Plexiglas är som du säkert känner till känsligt för smuts. För 

att kunna rengöra dessa satte man en liten skruv med kromade 

clips som höll kåpan på plats. Mötande trafik i mörker och regn 

uppskattade inte dessa strålkastare eftersom regndropparna 

bröt ljusbilden kraftigt.

I USA tillät man inte något annat än strålkastare av typen 

”Sealed beam”, så man fick utrusta bilarna med en enorm kro-

mad ring istället. Denna ring var betydligt tjockare än den som 

de europeiska bilarna hade eftersom man fäste strålkastaren 

på utsidan istället. I Europa fästes strålkastarna på insidan av 

skärmen.

Parkeringsljusen integrerades med blinkljusen och placerades 

i den rostfria stötfångaren. Dessa ljus satt ganska djupt och 

var svåra att se, vilket många har bekymmer med än i dag. 

Pininfarina kompletterade med den i Italien obligatoriska sido-

blinkljusen. På Duetto fick dessa formen av en droppe, ganska 

snyggt. De placerades mellan framhjulet och dörrstolpen, inte 

längst fram som på senare Spider.

För att få karossvecket på sidan att stämma med bakdelen, 

kompletterade man aktern med ganska små bakljus. De tillver-

kades som ett kluster i tre delar. Ytterst använde man transpa-

rent plast, därefter gul respektive röd plast och slutligen fästes 

kromet inifrån. Det kostade naturligtvis en hel del, men Carello 

tjänade massor med Lire och var mycket nöjda.

Får du tillfälle att syna en Duetto lite närmare, så beundra 

gärna bakpartiet med dess vackra linjeföring. Se hur väl baklyk-

torna stämmer med den svepande låga linjeföringen. Det är inte 

många bilar som har en så elegant design.

Utöver de tidigare nämnda ”slickepinnarna”, reflexerna, utrus-

tades Duetto med en backlampa till höger. Den satt under 

stötfångaren och aktiverades vid tänd belysning och ilagd 

backväxel, samma som på övriga Giuliamodeller. Belysningen 

kompletterades med två lampor för registreringsskylten mellan 

stötfångarna. Dessa lampor satt i koffertluckans underkant och 

tillverkades även dessa av Carello.

Elsystemet var tolv volt som på de andra Giuliorna och med 

de flesta komponenterna från Bosch så var man rätt i tiden. 

De olika komponenter man använde fanns i de andra Alforna 

redan.

Tändspole Bosch TK 12A 19

Fördelare JF 4 tillsammans med Bosch i Europa och i USA 

Marelli

Startmotor EF (R) 12V

Generator/dynamo EG (R) 14V 25A 29

Regulator VA 14V 25A

Torkarmotor WS 13/11 T3a

Dynamon laddade 300 W till batteriet, som satt till vänster 

i motorrummet. Batteriet hade olika kapacitet beroende på 

marknad, 40Ah, 46Ah, 50Ah eller 60Ah var det som gällde. I 

Sverige fick vi de kraftigaste batterierna. På sommaren är det 

ju Duettoväder och ganska varmt, så logiskt sett så borde alla 

bilarna ha samma batteri, eller hur? Startmotorn var på 0,7 hk.

Torkarmotorn hade bara en hastighet i motsats till Giulia Sprint 

GT Veloce, som hade två. Torkarna kunde aktiveras antingen 

med en vippströmbrytare på instrumentbrädan eller med foten 

när man spolade vindrutan.

FÄLGAR, HJUL OCH DÄCK

Alfa Romeo flyttade helt enkelt över fälgar och hjul från Giulia 

Sprint GT Veloce till den nya Duetton. Den enda skillnaden 

bestod i att navkapslarna hölls på plats av tre utbuktningar på 

fälgen. Tidigare Sprint GT hade fyra fjädrar istället, men Alfa 

övergav detta system. Femtontumsfälgarna tillverkades i stål 

med de välkända runda hålen för att kyla bromsarna. Fälgarna 

tillverkades av antingen CMR eller Fergat som gjort fälgar till 

de andra Alforna sedan länge. Hjulen var ganska smala på den 
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tiden, 4,5J x 15, men som extrautrustning kunde man beställa 

5J eller 5,5J x 15. Standarddäck var Pirelli Cintirauto S respek-

tive Michelin XA i dimensionen 155 x 15. Fälgarna målades i en 

grå färgton som påminde om silver.

Navkapslarna på Duetto skiljde sig från de andra Alforna. De 

var tämligen flata med en svart ring av plast som löpte runt 

centrum. Man lade slutligen till texten Alfa Romeo i silver och 

var nöjda med resultatet. Idag tycker många att hjulen var i 

smalaste laget och utrustar sin Duetto med t.ex. fälgar från 

Campagnolo istället. I USA erbjöd Alfa Romeo lättmetallfälgar 

som tillval men inte hardtop. I Europa var hardtop och radio de 

enda tillvalen som kunderna kunde köpa till.

VÄLKÄNDA MOTORER

Tittar man närmare på en Giulietta från 1954 så upptäcker man 

frapperande likheter med motorn i Duetto. Aluminium, dubbla 

överliggande kamaxlar, tändstiftet mitt i det hemisfäriska för-

bränningsrummet, lösa foder och femlagrad vevaxel går igen. 

Dr Orazio Satta Puliga visste vad han gjorde. 1600-kubikaren 

delades med Giulia Sprint GT Veloce, som för övrigt introdu-

cerades samtidigt med Duetto. Motorn var länge den mest 

potenta av Alfa Romeos 1600-motorer.

Motorfamiljen fick nummer 00536 och följde traditionen med 

lättmetall och mycket kraft. Lösa, våta cylinderfoder i gjutjärn 

och topp i aluminium med förträffliga in- och avgaskanaler 

optimerade egenskaperna. Vevaxeln hade fem ramlager och 

motvikter för att tåla de höga varv som varje sann Alfista njuter 

av. Kolvarna designades i lättmetall och fick tre krompläterade 

ringar för kompression och oljeskrap. Kompressionsrummet 

var hemisfäriskt och kolvarna hade en förhöjning för att bättre 

utnyttja det centralt placerade tändstiftet. Alfa Romeo använde 

Golden Lodge 2HL, 14 mm och med fyra elektroder. Man häv-

dade att tändgnistan vandrade runt och hjälpte till att rensa 

stiftet. För att kyla oljan så klämde man dit en enorm oljesump i 

aluminium med en riktigt labyrint för att kyla oljan på dess väg 

till den kraftiga oljepumpen. Sumpen kallades ”hammarsump” 

p.g.a. sin form, den främre delen satt på tvären framför den 

kraftiga framvagnen. Kylflänsarna och storleken på sumpen 

väckte respekt hos konkurrenterna.

Ett av Alfa Romeos varumärken har alltid varit dubbla överlig-

gande kamaxlar. Här drevs de av dubblerade kedjor, en kortare 

nedre för att få motorvarvet att stämma innan den övre och 

längre kedjan påverkade kamaxlarna direkt. Den undre var 

ändlös och alla som försökt byta den vet vad det innebär i tid 

och arbete. Den övre spändes av en fjäder som pressade ut ett 

kugghjul. Kamaxlarna tryckte på ventilerna som låg i 80 graders 

vinkel. Man använde ventiler med nio mm skaft av fabrikat, ATE, 

Livia eller Garonne. Insugningsventilerna var 31 mm och de 

natriumkylda avgasventilerna 37 mm, ganska stora jämfört med 

konkurrenterna på den tiden.

Ventilspelet justerades med små brickor och behövde sällan 

ändras. Hela ventilarrangemanget med kamaxlar och allt låg i 

oljebad precis som på senare Alfamotorer.

Avgassystemet var ett s.k. fyra-två-ett system med tre ljud-

dämpare. Det bakre röret gick över bakaxeln i en kraftig böj. 

Man använde två olika förgasare parallellt i produktionen. Alfa 

Romeo ville inte bli beroende av bara en leverantör så både 

Solex och Weber blev deras val. Solex C32 PAIA 7 horisontella 

med dubbelchoke och vakuumkontroll var inte fy skam. Det 

handlade om dubbelförgasare enligt känd Alfatradition. Weber 

kom med 40 DCOE 27, också det en riktig rysare. Förgasarna 

tog väl hand om kompressionsförhållandet 9,0:1 och försåg 

cylindrarna med optimal bränsleblandning.

Bränslet pumpades av en mekanisk pump som 

påverkades av ett membran via axeln till ström-

fördelaren. Detta var även standard på de andra 

motorerna. Bränslefiltret bestod av en skål av glas 

med ett pappersfilter. Filtret satt inne i motorn på 

höger sida och var lätt att inspektera.

Strömfördelaren satt framför blocket under för-

gasarna och hade centrifugal förtändning. För att 

förbättra startegenskaperna hade man kapslat in 

hela strömfördelaren i en hård plastdosa. Denna 

dosa följde med Alfa Romeos olika motorer mycket 

länge.

Filtret för olja var egentligen ett insatsfilter av 

papper. Det satt inne i en behållare av plåt under 

avgasröret och var mycket stort. Insatsen levere-

rades av bl.a. Fispa, Fram, Filt, Comit och Falcos. 

Det fanns en ventil som öppnades vid blockerat 

filter. Det gick åt över sex liter olja vid varje byte, 

enorma mängder med tanke på dagens 2,5 liter i 

många motorer. Alfa Romeo hade sällan problem 

med oljetrycket.

Luftfiltret satte man till vänster om motorn, ovan-

för grenrören. För att få kall luft till förgasarna försåg man 

luftrenaren med ett långt rör som tog luft direkt från fartvinden 

omedelbart bakom vänster stötfångare. Luften passerade ett 

stort pappersfilter på insidan och leddes genom en stor oval 

slang ovanpå motorn till förgasarna. Systemet hade den bekräf-

tade fördelen att förgasarna alltid fick kall luft.

Många tyckte att systemet var klumpigt och Alfa Romeo place-

rade senare luftfiltret ovanpå förgasarna på senare versioner 

Alfa Spider. Ytterligare en anledning var att servon behövde 

plats när den blev tillval. Duetto behöll emellertid den ursprung-

liga placeringen av luftfiltret hela tiden. 

Vattenkylning var självklart och man fortsatte med vattenpump 

av centrifugaltyp. Pumpen drevs av samma fläktrem som gene-

ratorn och var försedd med fläktblad av plast. Dessutom drevs 

den mekaniska varvräknaren genom ett kugghjul på undersidan 

av vattenpumpen. En slangtermostat kontrollerade att tempe-

raturen höll konstant gradtal. Hela systemet rymde 7,5 liter och 

Duetto hade inget expansionskärl.

Motorn var en klar succé och Alfa Romeo skrävlade gärna om 

att det var den mest potenta i sin klass. Man hävdade också att 

Duetto hade det bästa förhållandet effekt - vikt av sportbilar 

i sin klass. Det var nog inte riktigt sant, men inget att bry sig 

om idag, eller hur? Effekten var 109 hk DIN eller 125 hk SAE vid 

6.000 varv. Litereffekten var 69,4 hk DIN eller 79,6 hk SAE. 

Vridmomentet var fint, 14,2 Kgm redan vid låga 2.800 varv 

och momentkurvan låg flack och lugn hela vägen genom hela 

registret. Motorn behövde enligt Alfa Romeo 96 oktan för att 

gå optimalt.

AUTODELTA OCH DUETTO

I Turin i februari 1968 visade Alfa Romeo en Duetto Grupp 3 

GT med en fin motor från Autodelta. Den gav 160 hk vid 7.500 

varv och den kärran toppade över 215 km/h. Tyvärr för Duetto 

så presenterades 1750 Spider Veloce samtidigt och Duetton 

från Autodelta lades i malpåse. Egentligen var det AUSCA som 

stod för modifieringen. AUSCA är en förkortning av Australian 

Commonwealth Alliance. Horst Kwech byggde bilarna i en verk-

stad nära Chicago Illinois. De här Duettona tävlade 1968 i SCCA 

E-Production class. Med motorer och trim från Autodelta och 

från GTA-bilarna fick man fart på kärrorna. Totalt byggdes sex 

sådana, mest som ett experiment. Medge att det vore tjusigt 

att susa fram i en Spider i 215 km/h! Motorn på bilden här är 

en trimmad med Colombo & Barinikammar samt Weber 45:

or. Den låter underbart och varvar glatt över 7.000 varv utan 

problem.

VÄXELLÅDA

Att leka med fem växlar var inte alla förunnat 1966. Det 

var ungefär som att ha sex växlar idag eller varför inte en 

Selespeed. Det var egentligen bara ett litet fåtal rena sportbilar 

som hade fem växlar, så Duetto hade ett bra säljargument redan 

från början. Dessutom så imponerade den helsynkroniserade 

lådan med sina väl avstämda lägen och utväxling.

Lådan kom direkt från Giulia modell 1962 och den lådan var en 

fullträff. Växellådan hängde faktiskt med under hela Spiderns 

produktionstid ända in på 90-talet. Växelspaken gick direkt 

rakt ner transmissionen och förmedlade en direkt känsla av 

körglädje. Den aningen vinklade spaken blev klassisk och med 

sina tydliga lägen uppskattade alla växlingen.

Man använde synkroniseringsringar av Porschetyp på alla fem 

växlarna. Lägena var mycket distinkta och Alfa Romeo behöll 

den klassiska H-formen med femte växel uppe till höger och 

backväxel nere till höger.

Utväxlingarna var valda med omsorg för att inbjuda till en 

sportig körstil. Treans växel gick t.ex. att använda över 115 

km/h. Fyran var en direktväxel och femte växeln ungefär som 

en överväxel, dock med tillräcklig kraft att köra bekvämt. 

Slutväxeln av hypoidtyp var konventionell med 9/41 eller 

4,555:1. Accelerationen var helt OK för den tiden, 0-100 km/h 

på drygt 10 sekunder med en respektingivande toppfart över 

175 km/h.

De exakta utväxlingarna var:

1 3,304

2 1,988

3 1,355

4 1,000

5 0,790

back 3,01

Kopplingen kom från Fichtel & Sachs och var progressiv och 

man frikopplade mekaniskt genom länkarmar. För att få en 

låg kardantunnel användes en delad kardan som tillverkades 

av antingen Fabbri eller Spica, tillsammans med ett stödlager 

av gummi. Slutväxeln placerades i ett hus av aluminium med 

kylflänsar på oljesumpen. Bakaxeln hade fångband som övriga 

Giulimodeller.

FJÄDRING, STYRNING OCH BROMSAR

Med tanke påDuettons i övrigt ganska avancerade konstruktion 

kan det tyckas förvånande att den stela bakaxeln behölls. En 

delad bakaxel fanns med i planerna, men förkastades på grund 

av de stora kostnaderna. Vi måste komma ihåg att stel bakaxel 

var det vanligaste alternativet 1966. Duetto var ovanligt väl-

balanserad och fick mycket beröm för vägegenskaperna trots 

den stela bakaxeln. Den hölls på plats av den välkända T-armen 

och i kombination med ordentliga stötdämpare och fjädrar kom 

motorerna och växellådan till sin rätt. Till en början saknades  

krängningshämmare från början men den infördes senare 

när man kommit igång med tillverkningen. Spiralfjädrarna är 

samma som på övriga 105-seriebilar.

Fram använde man samma stabila och pålitliga framvagn som 

på övriga Giulior. Duetton utrustades med stötdämpare från 

antingen Girling eller Bianchi Alliquant. Alfa Romeo hade svårt 

att bestämma sig för vilken typ av styrsystem man skulle använ-

da på Duetto. Man valde mellan kulmutterstyrning respektive 

skruv- och rullesystem. Burman och ZF användes slumpvis på 

känt Alfa Romeomanér. Det verkade nästan som om slumpen 

avgjorde vilket som skulle monteras. Detta fortsatte genom 

Spiderns hela produktion ända in på 1990-talet med Spider 

Serie 4.



19

REPORTAGE

18

DUETTO

I förra numret publicerades del ett av Niclas Dahlgrens 
trilogi om espresso. Del två följer här, med en utflykt 
bland espressobarer.
Den italienska kaffekulturen är väldigt specifik. Det finns 
gott om små hål i väggen med espressobarer där man 
snabbt springer in och tar en enkel espresso på ett 
par minuter. Normalpriset för en espresso är en euro. 
Espressobaren är ofta sparsamt inredd med höga bord 
och en stor bardisk bakom vilken baristan härskar. 
För att hitta en bra espressobar i Sverige ska du paradox-
alt nog leta efter billiga espresso, med priser runt tio-tolv 
kronor. På utskänkningsställen med låg kunskapsnivå 
och ingen kärlek till espresson kostar en enkel espresso 
garanterat mer än tolv kronor. Varningsflagg för riktigt 
kass espresso utfärdas för caféer där du finner greppet 
med portafiltret liggandes snyggt på spillbrickan och 
inte sitter i brygghuvudet. Detta medför att portafiltret 
är kallt och temperaturen i portafiltret och kaffe-pucken 
sjunker för snabbt och det resulterar nästa med 100% 
säkerhet i en blaskig, blek och underextraherad smaklös 
espresso.

Jag bor i Göteborg, där vi har en hel del trevliga espresso-
ställen. Bar Centro på en tvärgata till Fredsgatan är ett 
sådant ställe. Det är tjockt med folk vid lunch och perso-
nalen är ibland lite ’’soup-nazi’’ och man kan få en utskäll-
ning om man inte har pengar och beställning redo när du 
blir tillfrågad då du fortfarande har fyra–fem personer 
framför dig i kön. Lokalen är smakfullt inredd med mycket 
snygg medaljongtapet, en hög och smal bänk runt lokalen 
med diverse cykel- och fotbollsmemorabila upphängd på 
väggarna. Har du tur så står det även två italiensktalade 

herrer i 50-60 årsåldern och skriker på varandra, vilt 
gestikulerande i lokalen. Illusionen av att befinna sig på 
en espressobar i Italien är total.

Da Matteo Café och Gelateria är mycket av espresso-
kaffets center i Göteborg, skapad av Matts Johansson, en 
av Sveriges espressoprofiler. Förutom bra espresso ser-
veras även mycket god glass av italiensk typ. Kaffebönor 
av olika typer säljs i lösvikt, hel eller mald. Mycket hög 
lägstanivå!!! Många av Västsveriges baristas kommer 
härifrån. Håller utbildningar för privatpersoner, rekom-
menderas.

Mahogny är egentligen en kaffedistributör som i sin 
demolokal/tankesmedja säljer kaffe till hugande spe-
kulanter, Två barer, en på Gibraltargatan  och en på 
Skånegatan, med många olika kaffebönor. Perfekt ställe 
om du vill jämföra och köpa olika bönor och vill ha en 
espresso samtidigt. Mycket bra lägstanivå.

Kaffemaskinen, i huvudsak en barista-butik och inte en 
espressobar, störst sortiment i Sverige av maskiner, kvar-
nar, tillbehör och bönor. Här hittar du bland annat ett par 
kvarnar med olika bönor som byts med jämna mellanrum, 
kunnig och trevlig personal som även är mycket kompe-
tenta baristas. Enkel espresso 10kr! Perfekt ifall man vill 
prova bönan innan köp.

I nästa nummer av KB fortsätter vi med sista delen som 
handlar om själva maskinen. Ska den kosta 45 000:- eller 
klarar du dig med en begagnad?

TEXT: NICLAS DAHLGREN

Espresso dricks på espressobarer

Italienfantast?
Styrväxeln placerades långt bak för att höja säkerheten. Servo 

saknades, utväxlingen gav 3,66 varv mellan ytterlägena. 

Vändradien är i klass med en spårvagn, så bra fart anbefalles 

då man ska svänga. 

Skivbromsar runt om var långt ifrån vardagsmat 1966, förutom 

på Alfa och andra exklusiva sportvagnar. Bromssystemet hade 

plockats från Giulia Sprint GTA, en av dåtidens racingklassiker. 

Dunlop fick äran att förse de första Duetto med bromsar, men 

ATE tillverkade samma på licens under en tid. De mätte 267 mm 

fram och 247 mm bak. De första Duetto hade mindre bromsar 

bak än senare versioner.

Den mekaniska handbromsen verkade på bakhjulen. Bromsservo 

infördes först på bilar  tillverkade efter juni 1967. Lockheed och 

Bonaldi blev standard efter att ha varit ett av få tillval tidigare.

FÄRGER 

Många, däribland även jag, tycker att italienska sportbilar ska 

vara röda. Alfa Romeo delade denna åsikt och den vanligaste 

färgen var därför röd eller Rosso Montecattini. Den färgen går 

lite i orange och är mycket ljus. Man hade några andra alterna-

tiv, men dessa bilar svarade bara för en klart mindre andel av 

produktionen. De olika färgerna var:

Italia Red eller Rosso Italia, Rosso Montecattini

Pininfarina White eller Bianco Pininfarina # AR008

Ivory eller Avorio # AR103

Mid-Blue eller Bleu Medio # AR511

Farina red eller Rosso Farina # AR514

Sky Blue eller Celeste

Nero eller Black # AR901

Graphite Grey eller Grigio Grafite # AR716

Moss Green eller Verde Muschio # AR 209

De flesta bilar levererades med svart inredning, även om det 

förekom vinröd respektive beige som tillval. 

MANDOMSPROVET

1967 spelade Dustin Hoffman med i filmen The Graduate, eller 

Mandomsprovet den hette i Sverige. I den filmen räddade 

Dustin sin käresta Katrine Ross från ett öde värre än döden med 

hjälp av en röd Duetto. Trots att den stackars bilen misshandla-

des och fick soppatorsk i slutscenen betydde det genombrottet 

för Duetton i USA.

Filmen blev en total succée och Mike Nichols fick en Oscar. Inte 

bara Dutton utan även  Paul Simon och Art Garfunkel fick sitt 

definitiva genombrott tack vare filmmusiken med odödliga låtar 

som The Sound of Silence, Scarborough Fair och framförallt Mrs 

Robinson. Dustin Hoffman kör sin röda Duetto med bravur. Det 

var en europeisk Duetto, vilket framgår av stötfångarna och 

Perspexkåporna över strålkastarna. Den bilen rullar nu i Texas, 

renoverad till originalskick efter en tid som tävlingsbil.

Det var  tack vare Hoffmans farbror, som till yrket var Alfa 

Romeo-handlare i New York, som Spidern kom med i filmen, inte 

tack vare Alfa Romeo. Dustin hade provat Alfan och gillade den 

och man köpte helt enkelt en Duetto som man använde i filmen. 

Under inspelningen hade man tre bilar till förfogande. Tittar du 

efter noga upptäcker du att en var utan radio och antenn, en 

annan hade Becker radio men inga solskydd, den tredje bilen 

hade antenn men ingen radio samt annorlunda backspegel. 

Registreringsnumret skiftade också. OUP367, men även en 

Californiaskylt med nr 5600 förekom i en scen. 

Alfa Romeo i Italien verkade inte veta så mycket om den roll 

som filmstjärna deras Spider begåvats med, utan togs mer eller 

mindre helt på sängen. Många år senare döpte man en version 

av Spidern till ”Graduate” i USA för att öka försäljningen.

Jag kommer själv ihåg när jag upptäckte Duetton i filmen. Jag 

hade kört en på sommaren 1966 i Italien och nu när den dök 

upp på duken, var min lycka total. Det är lika skoj med Spidern 

fortfarande. Linjerna och den smäckra låga karossen förför 

varje sann Alfista fortfarande, trots att det är över 40 år sedan 

introduktionen.

PRODUKTIONSDATA, SPECIFIKATIONER OCH STATISTIK

Chassinumret är instansat i torpedväggen omedelbart till vän-

ster om huvlåset framifrån sett. Modellbeteckningen sitter till 

höger om samma lås på en matt platta av aluminium som nitats 

fast. Denna visar bara de första siffrorna, 105.03 eller 105.05 

för högerstyrda bilar.

NÅGRA VIKTIGA DATUM
MARS 1966

Duetto visas för första gången på Geneva Motor Show. I stort 

sett omedelbart ändras damasken över växelspaken till vinyl. 

Vidare ersätts radions täckplåt från Alfa Romeomärket till 

Pininfarina. De allra första Duetto hade ingen krängningshäm-

mare bak. Därefter gjordes endast mindre ändringar i produk-

tionen. Duetton var fulländad redan från början.

NOVEMBER 1966

Vid Turin Motor Show visade Alfa Romeo sin nya hardtop. Man 

hade helt enkel lyssnat på kunderna och lagt till en kromad list 

runt bakrutan.

1967

Servo från Bonaldi kan fås som extrautrustning sommaren 

1967. Därefter såg Duetton likadan ut tills produktionen upp-

hörde under 1967. Alfa Romeo tillverkade senare en handfull 

bilar ytterligare, den sista under 1970.

Duettosiffror (LHD vänsterstyrt, RHD högerstyrt)

1966 

LHD 3288 chassinummer 105.03.660008* till 663298

RHD 108 * bilar med lägre chassinummer var troligen protoyper.

 Äldsta kända bilen har nummer 660012.

1967 

LHD 2665 

RHD 274 chassinummer 105.05.710109 till 710382

1968 

LHD 0 

RHD 0

1970 

LHD 0 

RHD 0

Totalt 

LHD 5946 

RHD 379
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SPIDERSPIDER

Baserad på Alfa Brera är det mycket som känns bekant vid en 

första anblick. Släktskapet syns framförallt i nosen, där det 

elaka och välbekanta grinet runt lyktarrangemanget ger bilen 

en kaxig framtoning. Linjerna i övrigt är upp till var och en att 

bedöma. Jag föll som en fura, framförallt då taket är nedfällt.

INREDNING

Dörrhandtagens linjer går igen i sidoblinkers samt utrym-

met som strålkastarna är monterade i. Själva dörren är som 

brukligt på tvådörrars bilar 

lång, tung och solid. Med 

taket nere kliver du in i en 

stor sittbrunn dominerad av 

de två framstolarna vack-

ert klädda i tvåfärgat läder. 

Bakom stolarnas nackstöd 

hittar du två pucklar snar-

lika de som sitter på vissa 

Porsche Spyder från 50- 

och 60-talet. Mellan puck-

larna sitter en fast monte-

rad glasruta, vars syfte är 

att begränsa luftströmmar-

na i sittbrunnen. Dörrsidor, 

stolar, paneler och material 

i övrigt känns väldigt påkos-

tat. Dörrhandtagen i aluminium på insidan är vackert skruvade 

med insexbultar, där man låter en fullt synlig insexskalle bli 

endel av designen. Mittkonsolen är även den klädd i aluminium 

som faktiskt är aluminium. Vackert men dessvärre bildas kraf-

tigt bländande reflexer då du kör nedcabbat med solen bakifrån. 

Å andra sidan får du en proffsfotografs belysning på din nuna 

då du kör med solen in akterifrån. Hursomhelst så är det riktigt, 

riktigt vackert att se.

Instrumentering, knappar, reglage, klimat-

anläggning och CD/radio är bekant från 

159/Brera, förutom att typsnittet på huvud-

instrumenten skiljer sig något. 

Väl på plats bakom ratten trivs jag. 

Mittkonsolen är vinklad mot föraren och 

de djupt liggande instrumenten skapar 

något av en cockpitkänsla. De små extra-

mätarnas text är givetvis på italienska. 

Olio, acqua och benzina låter på något vis 

mycket bättre än motsvarande termer på 

engelska. Italienska är vackert. I skrivande 

stund pågår Frankfurts bilutställning, sug 

på namnet Francoforte istället så förstår du 

vad jag menar; italienska är vackert. 

Stolen är bekväm med goda inställnings-

möjligheter och gott sidostöd för inspirerad 

körning.

Min längd (182 cm) är antagligen den övre 

gränsen vad det gäller pannbensskador mot vackert lutande 

vindrutan. Visserligen sitter jag gärna nära ratten, men den 

vackra linjen som den vinklade vindrutan skapar slutar farligt 

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

FOTO: NICLAS DAHLGREN OCH PELLE BERGSCHÖLD

ALFA ROMEO OCH ÖPPNA BILAR HÖR IHOP. SEDAN URMINNES TIDER HAR DET ALLTID FUNNITS EN 

CABRIOLET I MODELLPROGRAMMET. ETT AV CABRIOLETERNAS SYFTEN HAR VARIT ATT FÖRFÖRA MED 

SKÖNA LINJER SAMT ERBJUDA SOLSKEN I SITTBRUNNEN. NYKOMLINGEN ÄR BASERAD PÅ BRERA 

OCH LINJERNA ÄR FINSLIPADE AV BÅDE GIUGIARO OCH PININFARINA. FRÅGAN ÄR OM DEN KAN LEVA 

UPP TILLFÖRVÄNTNINGARNA. VI PROVAR ALFA SPIDER 2,2 JTS FÖR ATT TA REDA PÅ SVARET.

ALFA ROMEO SPIDER ÄR TILLBAKA



nära mitt huvud. En klubbmedlem vars 

längd ligger över 190 cm hade även 

klara problem med sikten framåt på 

grund av detta.

Då vi ändå är negativa kan det konsta-

teras att det är god turbulens i sittbrun-

nen vid körning, även med sidorutorna 

uppe. Den lilla rutan som sitter mel-

lan nackstöden gör inte sitt jobb bra. 

Luftströmmarna i cockpit tar vägen över 

förarens nacke. Vid högre lufttempera-

tur är det ingen fara, men vid aningen 

kyligare väder, runt 20-22° kommer du 

antagligen att känna av detta på kvällen 

i form av nackspärr. Luftströmmarna i 

sig är inte bullriga eller störande, bara 

nackmuskelfientliga vid normal svensk 

sommartemperatur. Fördelen är att 

cockpit är självstädande – allt smått 

sugs ut ur bilen vid färd.

Bilen är strikt tvåsitsig. Bakom stolarna finns två förvaringsfack 

lämpliga för handväska eller en halvflaska skumpa med två glas 

i de länder där det är politiskt korrekt att lura med sig en vacker 

kvinna på utflykt i en vacker bil. Hel butelj ryms dessvärre ej.

Suffletten manövreras med en knapp mellan stolarna. Uppemot 

halvminuten tar det för en komplett ned- respektive uppfäll-

ning. Det är en sinnrik konstruktion med luckor och plåtar med 

resultatet att den nedfällda cabben inte syns överhuvudtaget 

och därmed ger bilen väldigt rena linjer även med nedfälld cab. 

Sextiotalskonstruktionen Duetto klarar samma manöver på 

ungefär fem sekunder med en hand.

DESIGN

Engelskans breathtaking är en passande beskrivning av bilens 

form. Kaross, dörrhandtag, lyktor, emblem, inredning och i stort 

sett hela bilen är resultatet av några människors ambitioner att 

skapa något vackert som berör. Designteamet bakom Toyotas 

MR2 från tidigt 2000-tal försökte även de att beröra, men de 

hamnade i andra änden av skalan på något vis. Alfa Spider är 

inte bara en cabriolet, den är en accessoar på samma sätt som 

ett armbandsur eller en handväska. Precis som i Alfa 159 kom-

mer okända människor fram och kommenterar bilen och dess 

vackra linjer.

Då jag hämtade bilen vid Olle Olssons kontor i Uppsala utspe-

lade sig en intressant episod. Min kära sambo körde mig dit i 

familjens MPV-buss, försedd med tonade rutor. Som nybliven 

småbarnsförälder spar man tid genom att äta vid hamburger-

restauranger, varför jag körde genom drive-through med Alfan 

och beställde mat. Äventyret Alfa Spider började redan vid luck-

an. Expediten hade ingen som helst lust att prata om annat än 

Alfan. Vacker, snygg, häftig och ball vara bara några av de kom-

mentarer hon hann med innan jag lyckades få min mat. Alfan 

parkerades och vi satte oss i flygplansfåtöljerna med nedfällda 

bord och började äta. Skådespelet fortsatte. Allt från småbarn, 

pappor till mammor tittade och kommenterade bilen. Många 

gick fram och kikade in genom rutorna eller backade några steg 

för att beundra linjerna. Formen och linjerna kan lugnt kallas för 

lyckade. 2006 röstades Spidern dessutom fram till årets cabrio-

let av en samlad journalistkår vid debuten på Genèvesalongen. 

I år har läsarna av internetpublikationen Infomotori röstat fram 

den som klassvinnare.

Karossens kurvor och linjer medför att bilen ändrar utseende 

beroende på ljusförhållanden och skuggor. Bilens form är helt 

annorlunda på kvällen i svagt solsken jämfört med på dagen i 

direkt solljus. 

Detaljer som sömmarna i det läder som klär dörrarnas insida, 

den broderade Alfa-loggan på nackstödet, det yttre dörrhand-

tagets utformning som lirar ihop med sidoblinkersens form, 

linjen i plåten som löper från framskärm till baklucka är några 

av de detaljer som du kan sitta på en stol bredvid bilen och 

njuta av. Mycken möda har lagts ner på denna bils utseende. 

Är du van vid Alfas vackra nordmotor eller V6 med kromade 

insugsrör bör du dock låta motorhuven vara stängd. Endast en 

röd ventilkåpa sticker ut från all svart plast och metall, fjärran 

från kromade insugsrör.

KÖRA

Alfa Spider har av många kallats för tung klumpeduns. Helt 

osportig, inte vridstyv och obekväm. Med en föraning om 

att bli besviken tog jag mig an bilen, men där bedrog jag mig 

– bilen är riktigt underhållande att köra! En väldigt direkt styr-

ning parat med ett kavat chassi är som gjort för små kurviga 

vägar. Vid lite attack sätter sig bilen i fjädringen och ber om 

mer. Svagt understyrd till en början, men ett gassläpp hjälper 

22

SPIDER

23

SPIDER



25

SPIDER

24

SPIDER

bil. Det känns som fabriken glömt isolera cabben på det stället.

2,2 JTS är ingen raketmotor. Den gör sitt jobb tillsammans med 

en sexväxlad manuell låda som lätt låter sig växlas. Alfa har 

lyckats med konststycket att framställa något som på ett gan-

ska trovärdigt sätt påminner om insugsljudet från dubbla för-

gasare. Ett riktigt mulligt insugsljud infinner sig omgående vid 

gaspådrag. Det är så förgasarlikt att en gammal Dellortoman 

som jag själv faktiskt sitter och småler under gaspådrag. 

Varvvilligheten finns där med sina 185 hk vid 6500 v/min, lik-

som 230 Nm vridmoment. För att köra Spider i rask takt krävs 

höga varv och flitiga växlingar, men med den motorn och växel-

lådan går det som en dans. 

I takt med att vanliga familjebilar presterar som forna tiders 

sportbilar får en Spider 2,2 JTS faktiskt finna sig i att bli kallad 

halvtam, även om jag anser att prestanda är fullt tillräckliga. 

Ingen beskyllde den jämnsnabba 156 2,0 TS för att vara slö, så 

det är nog mer omvärldens påverkan än fakta som gett Spidern 

stämpeln av att vara slö. Toppfarten är 222 km/h och 0-100 

km/tim klaras av på 8,8 sekunder.

VARIANTER

Spider kan fås med tre olika motorer; 2,2 JTS på 185 hk, 3,2 V6 

på 260 hk tillsammans med Q4 fyrhjulsdrift eller den kraftiga 

2,4 JTDm med 200 hk. Selespeedlådan levereras enbart med 

2,2 JTS. Manuell växellåda innebär sexväxlat. Den sexstegade 

automatlådan Q-tronic levereras enbart med 2,4 JTDm eller 

3,2 V6.

bakvagnen hitta rätt och sen är det bara att kliva på igen. 

Antisladdsystemet arbetar mjukt och lite sent kan tyckas, men 

Alfas tekniker anser fortfarande att personen bakom ratten är 

den som har ansvaret, åtminstone till en gräns som ligger en 

bit bortom andra tillverkares. Små krokiga Roslagsvägar med 

fri sikt, cabben nere och en strålande svensk sommardag är en 

upplevelse i Alfa Spider. Samma bil, fast med originalfälgar och 

däck, torde vara en delikatess att avnjuta längs vackra vägar 

även i lugnare tempo.

Nu är väl inte tanken att denna bil ska kastas runt på sladd 

genom kurvorna, men det är i varje fall möjligt och dessutom 

ger bilen tillbaka i form av körglädje. Om sportighet sitter i 

accelerationssiffror under sju sekunder för sprinten upp till 

100 km/h är Spider 2,2 JTS inte sportig. Om sportighet sitter 

i instyrning, direktstyrdhet och spänstigt chassi med effektiva 

bromsar är Spider 2,2 JTS sportig. Utan att ha provat 3,2 V6 

anser jag att 2,2 JTS är ett alldeles perfekt val. Tråkiga bilar 

brukar jag bara köra när jag måste. Spider har det som krävs 

av en Alfa, eftersom den alltid leder hjärnan in på spåret av 

huruvida man kanske kan hitta en omväg som är krokigare eller 

roligare. Där är min definition på körglädje.

Provbilen var utrustad med 18” stora tillvalsfälgar med 

Pirellidäck. Utseendmässigt passar de väldigt bra på bilen och 

däckens grepp är imponerande. Bullret från dessa däck  i motor-

vägsfart med cabben uppe är dock alltför kraftigt. Likaså släp-

per cabben in väldigt mycket ljud precis bakom sidorutornas 

bakkant, ungefär där en bakre sidoruta skulle sitta på en vanlig 

Spider köps av individualister vilket märks i tillvalslistan. En 

uppsjö valmöjligheter gällande inredning, material och färger 

erbjuds utöver tillval som navigation, BOSE-stereo eller Blue 

& Me.

ÖVRIGT

Säkerhetsmässigt erbjuds VDC stabilitetssystem, MSR som vid 

halka och nedväxling förhindrar att hjulen låser sig genom att 

tillfälligt öka vridkraften, ASR antispinn, HBA bromsassistans 

vid panikbroms, ABS med EBD bromskraftsfördelning samt från 

terrängbilsvärlden en Hill Holder-funktion som hjälper föraren 

vid start i backe. Som standard levereras Spider med fem krock-

kuddar och bältesförsträckare. Systerbilen 159 lyckades dess-

utom erövra fem stjärnor i Euro/NCAP, vilket kanske smittat av 

sig en del då bottenplattan är gemensam.

Garantipaketet omfattar två års nybilsgaranti utan milbegrän-

sing, tre års lackgaranti, tre års vagnskadegaranti och åtta års 

rostskyddsgaranti.

SLUTSATS

Idag erbjuder var och varannan tillverkare åtminstone en 

cabriolet. Prismässigt konkurrerar Alfa Spider med vagnar som 

Volvo C70, Saab 9-3, BMW 3-serie och Audi A4 för att nämna 

några. I klasserna under finns en uppsjö billigare cabbar som 

exempelvis VW Eos, Ford Focus, Peugeot 207 och kanske den 

roligaste av dem alla; Mazda Miata. Det är alltså inte helt lätt för 

Alfa Spider att hävda sig. Från dryga 380 000:- och uppåt finns 

det många sköna sommarbilar att välja bland. Idealkunden är 

den välbeställde som helt enkelt faller för Alfans kvaliteter och 

köper den som andra- eller tredjebil istället för en av de ovan 

nämnda. Att slänga ut dessa pengar på en cab, oavsett märke, 

kräver att man har god ekonomi. 50 procents prisfall på tre-fyra 

år är inte ovanligt för den här typen av bilar.

Utan att ljuga hävdar jag dock att denna bil är absolut i en klass 

för sig själv vad det gäller design, skönhet och utstrålning. Detta 

i sin tur leder till slutsatsen att om din ekonomi tillåter har du 

inget val; du måste helt enkelt köpa en Alfa Spider!
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För att få lite perspektiv på den nya Spidern stämde jag träff 
med Michael Söderström och hans Alfa Spider från 1988. 
Michael Söderström hämtade ut den som ny 1988, så hans 
erfarenheter av Spidern är goda.

Vi träffas i ett somrigt Stockholm en dag i juli. Cabbarna 

åker ner och vår lilla kortege om två bilar åker från Söder 

Mälarstrand genom Slussen bort till Skeppsbron för vidare färd 

mot Moderna Museet. En provkörning runt Djurgården hanns 

med innan Michael Söderström var nöjd.

VAD TYCKER DU OM NYA SPIDERN?

Den är oerhört vacker, linjerna är makalösa. Jag har sett den på 

bild, men den är faktiskt ännu vackrare i verkligheten. 

SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT KÖPA DEN NYA SPIDERN?

Helt klart väcks ett habegär när jag ser den här bilen. Den nya 

är vacker och håller hög kvalitet – vad mer kan man begära? 

OM DU JÄMFÖR DEN MED DIN EGEN SPIDER?

Min gamla trotjänare är jag förälskad i. Vet inte om jag skulle 

Spiderägare Michael Söderström tycker...
TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

bli det i den nya, även om den känns otroligt solid och väl ihop-

skruvad. 

FINNS DET DET NÅGOT DU SPONTANT REAGERAR PÅ?

En detalj som skiljer sig kraftigt är manövreringen av taket. På 

min Spider sker det med en hand och ett enkelt handgrepp på 

några sekunder. I den nya ska man sitta och hålla i en knapp 

uppemot en halv minut innan taket bytt läge. Inte helt bra om 

man överraskas av en plötslig regnskur.

Michael Söderström vid sin Spider och ett snart tjugoårigt förhållande dem emellan.

Det skiljer runt 40 år mellan bilarnas 
design. Vem sa att gammalt och nytt 
inte kan samsas?

Gammalt mot nytt, någorlunda räta 
linjer mot kurviga men Alfa Spider 
heter dom bägge.

Alfa Spider 2,2 JTS tekniska data
STYRNING 

Typ kuggstång

Vänddiameter 10,7 m

BROMS OCH HJULUPPHÄNGNING

Hjälpmedel ABS, bromskraftsfördelning samt

 panikbromshjälp BAS

Broms fram 305 x 28 mm ventilerade skivor

Broms bak 278 x 12 mm solida skivor

Framvagn fyrlänk med dubbla triangellänkar

Bakvagn individuell, multilänk

Hjul och däck 215/55/16, 7x16 alufälg

MÅTT OCH VIKT

Längd 4,39 m

Bredd 1,83 m

Höjd 1,31 m

Hjulbas 2,52 m

Bränsletank 70 liter

Tjänstevikt 

(beroende på variant) 1545-1684 kg

Bagageutrymme  253 liter

MOTOR OCH TRANSMISSION

Volym 2198 cc

Kompression 11,3:1

Effekt vi varvtal 185 hk 6500 v/min

Vridmoment varvtal 230 Nm 4500 v/min

Kamdrivning kedja

DÄCK OCH FÄLG

Standard 215/55/16 tillval 235/45/18

PRESTANDA OCH BRÄNSLEFÖRBRUKNING 

Acceleration 0-100 km/h 8,8 sek

Toppfart 217

Bränsleförbrukning landsväg, 

blandad körning, stad (l/mil) 0,73 / 0,94 / 1,3

CO² (g/km) 221

 2,2 JTS 3,2 V6 2,4 JTDm

Motor 4-cyl V6 5-cyl

Volym 2198 3195

Effekt 185 260 200

Vridmoment 230 322 400

Bränsleförbr.

landsväg 7,3 8,4 5,4

blandad 9,4 11,5 6,8

stad 13 16,9 9,2

CO2 g/km 221 273

0-100 8,8 7 8,4

Toppfart 222 240 228

GARANTIER ALFA ROMEO SPIDER 

Nybilsgaranti Två år/obegränsade mil

Vagnskadegaranti Tre år

Lackgaranti Tre år

Rostskyddsgaranti Åtta år

PRISER ALFA ROMEO SPIDER

2,2 JTS 389 900

2,2 JTS Exclusive 409 900

3,2 JTS V6 24V Q4 469 900

3,2 JTS V6 24V Q4 Q-tronic  484 900

3,2 JTS V6 24V Q4 Exclusive 489 900

3,2 JTS V6 24V Q4 Exclusive Q-tronic 504 900

KONKURRENTER  

Audi A4 2,0 TFSI 368 400

Audi A4 3,2 FSI Quattro 452 800 

BMW 320i Cabrio 365 000

BMW 330i Cabrio 461 000 

Mercedes CLK 200 Kompressor 449 000

Mercedes CLK 280 511 000

Saab 9-3 Cabrio 1,8T 352 900

Saab 9-3 Cabrio 2,8T V6  449 000

Volvo C70 2,4i 356 900

Volvo C70 T5 397 900
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Frankfurtsalongen
Under Frankfurtsalongen i mitten av septem-

ber visade Alfa Romeo modellerna 147, GT, 

159, Brera, Spider och givetvis min favorit 8C 

Competizione. I korridoren väntar avlösare till 

både 147 och 166, men vi får ge oss till tåls.

Alfa tryckte på sitt “Alfa Customisation 

Programme”, som i korthet innebär att de ofta 

väldigt individualistiska Alfakunderna ges möj-

lighet att skräddarsy just sin bil. Ursprungligen 

togs idén fram till 8C:n, men sedan några 

månader finns den tillgänglig för hela Alfas 

utbud.

Bland andra så har Mercedes sen några år en 

liknande valmöjlighet till sina bilar i form av 

Classic, Elegance och Avantgarde, där varje 

utrustningsvariant har sin tydliga inriktning. 

Alfa kallar sina för Vintage, Collezione och 

TI, där den förstnämnda riktar in sig mot den 

klassiska Alfatraditionen. Den andra riktar 

in sig mer mot det moderna med tonvikt på 

mode och elegans och den tredje mot Alfas 

racingarv med lägre chassi, vassare bromsar 

och högprestandadäck.

Bilsalong och nyhetsfrossa. Alla vill drämma till 
med något som skapar rubriker. I Alfas fall får vi 
dessvärre vänta en liten stund till.

Alfa Spider-interiör i nytt utförande.

Alfa 147

Denna modell sjunger på sista versen. I väntan på efterträdaren 

tillverkas en begränsad serie om 1000 bilar som i samarbete 

med C`N`C CoSTUME NATIONAL sägs vara inspirerad av musi-

kens värld med tonvikt på yngre köpare. Motoralternativet är 

en 150-hästars JTDm. Endast vit pärlomorlack och femdörrars 

Inredning i läder och alcantara. Dörrsidor som väcker habegär! Pärlemorvit metallic med nya 17” turbinfälgar.

Alfa 159

Alfa ställde ut en fyrdörrars 159 försedd med den uppgraderade 

2,4 JTDm-maskinen på 210 hk och Q4 fyrhjulsdrift. Bredvid den 

fanns en Sportwagon, även den 2,4 JTDm men med 200 hk och 

Q-tronic automatlåda. 400 Nm vid 2000 v/min räcker långt.

Alfa 159 TI sticker ut med sportchassi och rejäla fälgar.

159 Sportwagon visar var skåpet ska stå; finns det en vackrare kombivagn?

Alfa GT

Denna vagn, försedd med den populära dieseln 1,9 JTDm på 150 

hk, har även begåvats med Q2-diff. 150 hk låter inte mycket, 

men med 305 Nm gör diffen nytta. 0-100 km/h på 9,2 sekunder 

och en toppfart på 209 km/h är inte illa

Baserad på Alfa 156 bär Alfa GT Q2 linjerna med värdighet. Känns otroligt fräsch än idag.

Brera och Spider
Dessa syskon förför som vanligt publiken med sitt utseende och 

vackra linjer. Med svenska ögon kanske det kan tyckas vara lite 

annorlunda att ställa ut modellprogrammets kronjuvel Brera 

försedd med en dieselmotor. Sexväxlad manuell låda och 210 

hästarsversionen av 2,4 JTDm-motorn torde ge bilen klart god-

känd prestanda liksom bränsleekonomi.

Alfa Spider visades med 3,2 JTS V6. Som minnesgoda läsare kan-

ske minns vann Spider en hedersam titel under Genevesalongen 

Nog tjatat om att det är en otroligt vacker vagn. Bilden får tala för sig själv. 

Alfa 8C Competizione

2003 tog konceptbilen 8C världen med storm då den hade sin 

premiär just på Frankfurtsalongen. Alfa står själva för designen, 

och på Alfa-Maserati Sports Car division har den sedan dess 

utvecklats till dagens färdiga produkt. 4,7-liters V8 på 450 häs-

tar vid 7000 v/min med 80 procent av vridmomentet tillgäng-

ligt redan vid 2000 v/min borde passa både gubbar och tanter 

med hatt eller yngre förmågor i baseballkepa. Jag lyckönskar 

alla som får äga denna bil.

kaross är tillgängligt. Exteriört märks detta bland annat genom 

speciella backspeglar och 17” fälgar. Inredningen är ändrad med 

exempelvis stolar klädda i alcantara och läder och instrument 

med röd bakgrund och siffror.

2006 i form av priset “årets cabriolet”. Lagom till Frankfurt 

visade det sig att sajten www.infomotori.com i en omröstning 

bland sina läsare korat Alfa Spider till webbens vackraste. 

Spider är ju även ett passande namn på en bil som tar hem ett 

pris från the web ( eng; spindelväv). På annan plats i detta num-

mer redovisas bilder samt nyhetsredaktörens åsikter efter tre 

dagar med Alfa Spider.

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON. FOTO: ALFA ROMEO
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Vi har kört ca 700 kilometer under dagen. Först genom södra 

Tyskland och vidare via Innsbruck, Europabron och Brenner 

passet. Vårt mål för natten var Modena och på väg mot hotel-

let händer så detta. Jag lyfter upp motorhuven medan de 

sista rökpuffarna förenar sig med den kvalmiga och varma 

Modena-luften. Det är kväll och solen är på väg ner bakom de 

vackra Apenninerna och vi kan se hotellets fasad ungefär en 

kilometer bort. De två chaufförerna ser att de inte kan göra 

något. De reser vidare och kvar vid bilen står en familj med 

målet att ”bestiga” Vesuvius och få upptäcka den underbara 

Amalfihalvön.

Det visar sig att olja har sprutats ut över delar av den heta 

motorn, därav röken. Startar åter motorn och den gör det mot-

villigt. Målet är nu att ta sig med bilen till hotellet och därefter 

agera för att få bilen till en verkstad. Denna korta resa blir ett 

äventyr i sig utan servo och en milt sagt hackande motor.  Väl 

framme parkerar vi ”eländet” och beslutar oss för att ta tag i 

saken kommande dag. 

MÖTE MED AUTORIPARAZIONI DI GOZZI G & VELLANI S. 
I MODENA

Försöker först att på egen hand ordna en bärgare och finna en 

verkstad. Detta visar sig dock mycket svårt. Så ringer jag vårt 

försäkringsbolag i Sverige och via dem kommer jag i kontakt 

med SOS i Köpenhamn. Nu börjar det hända saker. Inom en 

timme ringer en dam från Italien och hon har hittat en Alfa verk-

stad och en bärgare. Bärgaren skall komma kl 1400 men kom-

mer 1430 vilket är mycket bra i ett land på dessa breddgrader. 

Familjen får åka med och chauffören är trevlig och vi samtalar 

på en blandning av italienska och engelska. Det som gäller är 

närmaste Alfaverkstad. Väl framme möts vi av enbart italiensk-

pratande personal. Mina kunskaper i detta språk är begrän-

sade men på något sätt förstår jag att han vill göra en grundlig 

undersökning och vi är välkomna tillbaka vid halv sju på kvällen. 

Under tiden beger vi oss till Parco Enzo Ferrari som bärgaren 

tipsat oss om. Som namnet antyder är detta en park som pryds 

av statyer och byster föreställande kända förare i Ferraristallet. 

Vi kunde snabbt konstatera att förare som kört under senare tid 

inte blivit så gamla som de som körde tidigare.

Väl tillbaka på verkstaden har personalen konstaterat att ser-

vopumpen exploderat. Oljan från den har trängt in i generatorn 

som kortslutits plus en del följskador. Puh! Här gäller inga 

försäkringar då bilen har för många kilometer på mätaren. De 

meddelar vidare att några reservdelar inte finns i Modena utan 

de måste tidigt nästa morgon resa ner till Bologna och köpa 

dessa. De lovar att allt skall vara klart till kl 1800 kommande 

dag. Jag ber att få ett kostnadsförslag. Beloppet är femsiffrigt 

och vi inser snabbt att vi måste ha ett familjeråd om hur denna 

”expedition” skall fortsätta. 

Vi tar oss återigen till Parco Enzo Ferrari och vi sätter oss på en 

bar där vi snabbt konstaterar att vi måste glömma Vesuvius. Vi 

drar direkt till vårt andra mål för vår resa, Ligurien och Cinque 

Terre. Sonen är inte ledsen för detta för nu kan det bli bad, 

snorkling och diverse vattendjur och inte minst vår favoritcam-

ping sedan 20 år; Pian di Picche i Levanto omgiven av citronlun-

dar och hisnande vinodlingar i de branta bergen som kastar sig 

ner i Liguriska havet.

– ALFA ROMEO FINITO, SKRIKER EN MAN INIFRÅN MIN 
MOBIL...

Klockan 1600 ringer så mobiltelefonen. En man talar, skriker på 

italienska. gång på gång Alfa Romeo finito – Alfa Romeo finito 

  Expedition Vesuvius 

2007 – eller …
PLÖTSLIGT RÖKFYLLS KUPÉN I VÅR ALFA ROMEO 156. JAG STYR BILEN UPP PÅ TROTTOAREN. 

TVÅ FIAT LASTBILAR STYR I HÖG FART IN MOT OSS MEDAN MIN HUSTRU, VÅR YNGSTE SON 

OCH JAG KASTAR OSS UT UR BILEN. RÖKEN STIGER MOT DEN KLARBLÅ HIMLEN I EMILA-

ROMAGNA. DE TVÅ FRAMRUSANDE CHAUFFÖRERNA VIFTAR OCH SKRIKER. VÅR ”EXPEDITION 

VESUVIUS” HAR FÅTT ETT BRYSKT AVBROTT.

TEXT OCH FOTO: HÅKAN CARLBERG

– finish! Va, är den helt slut! Jag anar att det är något allvarligt 

som hänt. Men, det kan ju också vara så att han menar att den 

är klar! Vi beger oss till verkstaden och där står den, Alfan, och 

den är klar för fortsatt färd. Kontant betalning, inga kort här 

inte och vi styr mot Ligurien via Emilia-Romagna och Toscana. 

Efter ett par timmar når vi så Levanto och vi gör som vi brukar; 

kör direkt ner till strandpromenaden i den lilla vackra liguriska 

stranden och insuper den friska havsluften och alla dofter från 

oliver, citroner och den vänliga attityden i denna pärla.

MÖTE MED GIULIO ROSSI – EN VESPA

Jag hade lagt märke till ett tält lite högre upp på den terras-

serade campingen. Där vajade på ett torksträck den italienska 

flaggan tillsammans med en badhandduk med Vespas logga på. 

Nedanför stod något parkerat. Det gick inte riktigt att se vad då 

föremålet var täckt med en stor pressänning. Så en sen efter-

middag då vi återkom från en utflykt till Genua står den där en 

grön Vespa med pakethållare både bak och fram och med en 

vacker stänklapp som avslutning på bakskärmen. Jag vänder 

mig till ägaren, Giulio Rossi, och säger ”bella macchina”. Han 

blir glad och ett par dagar senare söker han upp mig vid vårt tält 

och erbjuder en tur i det Liguriska landskapet. Självfallet och 

med en äkta ”vespahjälm” far susar, eller rättare knattra vi iväg 

på denna underbara körmaskin. Giulio, som studerar geografi 

i Genua, är i området för att studera de murar som byggts för 

att klara av att odla i de branta bergen. Han berättar om resor 

till bland annat Sardinien som han och flickvännen gjort. Han är 

lyrisk när han berättar om sin vespa, hur fantastisk den är att 

köra, driftsäker och bränslesnål. Jag kan känna igen språket. 
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Det är ungefär detsamma som vi alfaentusiaster använder när 

vi beskriver våra bilar som inte en bil utan just en känsla.

MÖTE MED FIAT 500 - FEMTI ÅR EFTER ORIGINALET 
SLÄPPTES 1957

Vi hade en otrolig timing. Vi kunde via italiensk TV se en helt 

sanslös release av FIAT 500. Ett makalöst spektakel på säkert 

2 timmar med vatten, stora kranar, vattenskotrar, musik och en 

helt fantastisk avslutning där ett stålskelett firades ner från en 

stor byggkran och som väl på marken ”kläddes” med människor 

som bildade formen av den nya 500: an. Därefter hissades hela 

härligheten upp i luften, raketer avfyrades och bilvärlden har 

åter fått en modell att glädjas eller förfäras över.

Jag fick även möjlighet att på nära håll studera 500: an hos 

Fiat-handlare i Levanto. Personligen ser jag den som en helt 

befängd idé. Men vem har sagt att den inte fyller en plats?

Jag är dock mycket imponerad av formspråket på de nya model-

lerna av Punto, Brava och Bravo. Helt underbara och långt från 

dagens designskola med bredkäftade grodor som jag i backspe-

geln upplever som att de kommer och slukar en. Med de nya 

Fiat-modellerna måste det vara svårt att inte öka marknadsan-

delarna även i Sverige. FIAT går som tåget just nu. Dock tror jag 

inte att 500: an med ett startpris på runt 100 000 kr blir någon 

succé här utan de övriga modellerna bör bli det. Det måste vara 

svårt att som återförsäljare misslyckas med de nya modellerna. 

Fiat, som är Italiens största industrikoncern, rapporterar rekor-

dintäkter. Tillsammans med Alfa Romeo och Lancia har Fiat sålt 

580 000 bilar under andra kvartalet i år.

Efter 20 års bilande till Italien utan minsta problem kan man ta 

ett haveri med en ”exploderande” servopump. Vi fick möjlighet 

att få insyn i vardagens Italien och upptäcka Parco Enzo Ferrari 

långt från paraplyprydda stränder och Cocosförsäljare.

När sommaren börjat lida mot sitt 

slut tyckte vi i Linköpings-trakten 

det var dags att träffas och att 

rasta bilarna igen. 15:e augusti 

samlades vi hos vår nya Alfa/

Fiat-handlare i Linköping, Auto 

Italia. I hallen bjöds vi på ett trev-

ligt urval bilar ur Alfas nuvarande 

modell-program med tillfälle att 

titta närmare, provsitta och dis-

kutera dem. Under tiden rullade 

de deltagande bilarna i turen in 

på parkeringen. Tyvärr hade vi 

inte vädrets makter med oss, 

som ofta denna sommar, varför 

vi till slut bara blev sex bilar.

Vid 18-tiden rullade vi iväg och 

vid det laget hade himlens portar 

öppnats och regnet vräkte ned. 

Från Hackefors, i syd-östra delen 

av Linköping, begav vi oss genom 

skogen till Linghem och fortsatte 

sedan i rask takt, fortfarande på 

lagom kurviga och utmanande småvägar, till Norsholm, halv-

vägs mellan Linköping och Norrköping. Tanken var att bara 

göra ett snabbt stopp för att låta ytterligare deltagare ansluta 

men med tanke på vädret och den grusade förhoppningen om 

att dricka kaffe i solen vid Berg 

bestämde vi oss för att ta en 

kopp kaffe på Slusscafét.

Efter en stunds samtal och uppig-

gade av kaffet fortsatte vi turen 

utefter sjöns norra kust förbi 

Grensholms Herrgård, Sandvik 

och Stjärnorps Slottsruin till Berg, 

med Carl Johans slussar och den 

berömda sjustegade slussen som 

dessutom har två dubbelslussar. 

Inte många vet att Linköping är 

landets slusstätaste kommun; 

ingen annanstans i Sverige finns 

så många slussanläggningar som 

här.

Väl ankomna till Berg hade reg-

net slutat och vi avslutade kväl-

len med att studera, jämföra och 

diskutera de två GTV6:or som 

var med. Slutsatsen var att vissa 

Alfor byggs med Kajsa Warg-

metoden, det vill säga ”man tager 

vad man haver”. Det gör ju inte den inbyggda charmen mindre 

utan bidrar snarare till den.

Kvällen avslutades med förhoppningar om att banmötet på 

Mantorp en månad senare kan genomföras i bättre väder än vad 

vi hade för detta evenemang.

GTV av äldre och nyare modell. 

Östgötsk sensommartur

Bo M Hasselblads Alfa 155, Fredrik Malmbergs 159 JTD, en okänd 156:a samt Gustav 
Tidmans GTV6.

TEXT: BO HASSELBLAD

BILDER: FREDRIK MALMBERG

FAKTARUTA:
SETT OCH NOTERAT EFTER 4000 KILOMETER I EUROPA, 

JULI 2007.

UTE:  Takbox och bilkarta i papper

 Racertempo på Autobahn

INNE:  GPS-navigator och SUV

 120-tempo på Autobahn

FAKTA GIULIO ROSSI, S VESPA:

Namn:  Vespa Piaggio

Modell:  Gran Turismo R (gtr)

Årsmodell:  1970

Motor:  125 cc

Mätarställning:  45.000 km

Bränsleförbrukning: mindre än 0,3 l stadskörning 

 Mindre 0,45 l på semesterturerna (landsväg)

SOS International 

Köpenhamn: +45-70 10 50 50
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År 1907 inbjöd den franska tidningen Le Matin till en tävling 

som av samtiden ansågs helt omöjlig att genomföra; att med 

automobil köra från Peking till Paris, en sträcka på cirka 1600 

mil, till stor del i väglöst land.

 

Men, det fanns några som tyckte annorlunda, och tävlingen 

genomfördes och kom att anses som världen första internatio-

nella bilrally.

 

Fem ekipage ställde upp och vann gjorde den italienske prinsen 

Borghese i en sexliters Itala. Borghese och hans två medrese-

närer, en mekaniker och en journalist, klarade sträckan Peking 

– Paris på sextio dagar. Tvåa blev holländaren Goddard i en 15 

– hästkrafters Spyker (ett märke som ju relativt nyligen återupp-

stått från de döda.)

 

Sedan dröjde det ända till 1997 innan någon gav sig på att 

arrangera ett Peking – Paris – rally för veteranbilar. Det var 

gammelbilsrallynas anfader, engelsmannen Phil Young som då 

stod för konststycket att få dra en rallykaravan genom Tibet, 

söder ut genom Nepal och Indien mot Europa – ett diplomatiskt 

konststycke på högsta nivå.

 

Och så, nu 2007, var det dags för hundraårsfirandet av 

ursprungsrallyt. Det var återigen Phil Young och hans organisa-

tion som höll i trådarna för detta logistiska jättearrangemang.

 

Årets bansträckning var lik originalets; från Beijing/Peking 

nordväst ut genom Mongoliet och in i Ryssland via Moskva och 

St Petersburg innan man kom in på EU-mark i Estland.

Tävlingen kördes mot maxtider som inte fick överskridas 

och fr.o.m. Estland tillämpades genomsnitthastighetssträckor 

mätta på sekund.

 

Deltagarna indelades i ett antal kategorier efter bilens ålder:

• Pioneer Category (före 1921)

• Vintageant Category (före 1941)

• Classic Category (före 1966)

 

Sammanlagt startade 128 bilar och inte mindre än 117 klassades 

som fullföljande. Bland dem var den enda deltagande Alfan 

– en Giulietta TI med italiensk besättning, som körde i den sk 

Classic-klassen.

 

När det gäller italienska bilar i tävlingen, måste vi dock även 

nämna de tre Itala-ekipagen. Det var ju, som nämndes ovan, 

en Itala som vann tävlingen 1907. I år deltog två Itala av denna 

årgång plus en tillverkad 1924. Tre verkliga rariteter som helt 

naturligt väckte mycket uppmärksamhet. Alla tre klarade sig 

fram till slutmålet i Paris och den yngsta av de tre, blev t o m 

trea i klassen för bilar byggda före 1921.  

 

Deltagarna i Peking – Paris - rallyt kom från ett tjugotal länder 

runt hela världen. Intresset för tävlingen har varit så stort att 

arrangören redan bestämt sig för att köra ytterligare ett Peking 

– Paris – rally. Det kommer att gå 2010, vara något kortare än 

årets upplaga och ha en sträckning söder om Ryssland genom 

Kazakstan och Turkmenistan. Mer detaljer om årets rally och 

det kommande finns på www.pekingparis.com

Rallyts enda deltagande Alfa fångad i Estland ett par mil från ryska gränsen. 
Gränspassagen var mycket seg för många av deltagarna. För en bil tog det elva timmar!!!

FAKTA OM ITALA
ITALABILARNA TILLVERKADES I TURIN UNDER ÅREN 1904 TILL 

1934. MÄRKET NÅDDE FLERA TÄVLINGSFRAMGÅNGAR:  FÖRUTOM 

SEGERN I PEKING – PARIS 1907,  VANN MAN BL A TARGA FLORIO 

1906 OCH FICK EN KLASSEGER PÅ LE MANS 1928. MÄRKET SÅL-

DES TILL FIAT 1935.

TILL HUNDRAÅRSMINNET AV VÄRLDENS FÖRSTA INTERNATIONELLA BILRALLY KÖRDES I MAJ 

- JUNI I ÅR ”PEKING TO PARIS MOTOR CHALLENGE” – ETT NÄSTAN 1600 MIL LÅNGT VETERAN-

BILSRALLY. ENDAST EN ALFA ROMEO DELTOG, MEN DE ITALIENSKA FÄRGERNA FÖRSVARADES 

ÄVEN AV TRE ITALA FRÅN BÖRJAN PÅ FÖRRA SEKLET.

Peking – Paris – rallyt

DET VEKLIGA MANDOMSPROVET FÖR VETERANER

En sällan skådad syn: en exakt hundra år gammal bil i dagens storstadstrafik; Mr and Mrs Ayre från England i sin Itala 40 från 1907 
på väg ut ur Tallin. Observera att växlingen tydligen kräver tvåhandsfattning!!

År 1907 arrangerades det då helt osannolika bilrallyt Peking – Paris som senare kom att 
kallas världens första internationella bilrally. Det vanns av italienaren Borghese i en Itala. 
Hundra år senare deltog två Itala av samma årgång (samt en från 1924). Samtliga tog sig 
till slutmålet i Paris.

Även en hundraåring ( Itala 40) kan tydligen vara ”självraggande”.

Rallyts första kontroll på EU-mark låg i Sillimae väster om Narva i Estland. 

TEXT & FOTO: LENNART SUNDSTEDT
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I slutet av juli landar jag på Neapels flygplats. Det första jag 

märker är den enorma hettan. Det andra är hur enormt smutsig 

och rörig denna stad är, men också hur enormt charmig staden 

är i all sin smuts och röra.

Här mer än någon annanstans får man vakta sina tillhörigheter. 

Man kan inte förvänta sig samma standard på hygien som i 

norra Italien. Fram till 1973 saknade Neapel avloppssystem och 

samma år utbröt även en koleraepidemi.

Men Neapel är också en stor upplevelse! Neapoletanarna själva 

beskriver ibland sin

stad med orden ”La bella donna”, och visst förstår jag dem! 

Neapel är något alldeles speciellt.

I all sin överbefolkning och kaos är det också en praktfull stad 

i vilken man känner historiens vingslag. Om man är van vid att 

turista i norra Italien så känns det som att komma till ett annat 

land: temperamentet, dofterna och färgerna är mer intensiva 

här.

Hotellet jag bodde på, Hotel 241 Correra, kan varmt rekom-

menderas. Det är ett mycket fräscht hotell i kärnan av Centro 

Storico Napoli (Neapels historiska centrum), precis intill Piazza 

Dante Alighieri. Länken är www.correra.it.

TRAFIKSITUATIONEN

Jodå, syditalienarna har också ordning. Sin ordning. Den 

fungerar bara på ett annorlunda sätt jämfört med exempelvis 

svensk ordning. Men det gäller att hänga med i svängarna för 

den syditalienska ordningen kräver snabb uppfattningsförmåga 

och snabba beslut, vilket visar sig i trafiken. Här finns inslag 

som för länge sedan försvunnit i Sverige, till exempel en aktiv 

trafikpolis som då och då tar kommandot över trafiksituationen 

då det grötat ihop sig totalt. Hemma i Svezia ser man sådant 

aktivt ingripande endast då det hänt en olycka.

Vägbeläggningen består dels av den typ av kullersten som är 

vanlig i Sverige men även av stenblock, ca 30*70 cm, som ver-

kar vara ditlagda en gång för alla någon gång under medeltiden. 

Stenarna är täckta av en slags svart massa av smuts, avgaser 

och gummi från däcken på alla fordon som rullar över dem non-

stop alla dygnets timmar.

ORDSPRÅKET SE NEAPEL OCH SEDAN DÖ LÄR NÅGON PROMINENT PERSON HA UTTALAT DÅ DENNE 

BLICKADE UT FRÅN TERRASSEN TILL RUM 25 I KLOSTRET CERTOSA DI SAN MARTINO. NEAPEL ÄR 

SANNERLIGEN ETT RESMÅL JAG SENT LÄR GLÖMMA. STADEN BJUDER PÅ EN OTROLIG KONTRAST 

MOT DET VÄLORDNADE OCH VÄLORGANISERADE SVERIGE!

TEXT & FOTO: PAUL SVEDUNGER

Den romantiska och smått komiska bilden av en Fiat 500 som 

skumpar nedför en marmortrappa från antiken stämmer med 

verkligheten. Den har dock inget romantiskt skimmer över sig, 

det är helt enkelt en genväg, eller ett sätt att slippa ur en annars 

försinkande och humörförstörande bilkö.

ALFA ROMEO É NAPOLI

Det rullar gott om Alfas på Neapels gator. Inte konstigt då 

en stor Alfa-produktion finns i stadens östra del (Pomigliano 

d Árco). Kul att se att en Alfa tål så mycket stryk, för bilarna här 

får ordentligt av den varan!

De medeltida gatorna, alla backar, den enormt dåliga luften, 

den mer eller mindre påtvingade hårda körstilen sliter enormt 

på fordonen här. Cyklar förekommer inte, kanske beror det på 

den enorma hettan?

Vissa bilar är tilltufsade och krockade så till den grad att man 

som svensk lätt tror att bilen i fråga bara står där i väntan på 

att bli bortforslad. Men så vips kommer dess ägare ut från en 

Tabacchi, tar plats i sin bil, startar och kör iväg. I Sverige hade 

en bil i det skicket inte fått framföras i trafik och säkert fått 

körförbud, eftersom motorhuven hade fått sig en rejäl kyss och 

skymmer förarens sikt. Men motorn fungerar bevisligen och 

det är bara att köra. Jag kan inte låta bli att fascineras av dessa 

syditalienare och deras behov att sitt fordon!

Jag fotograferar en trafikpolis i färd med att dirigera trafik 

i korsningen Via Enrico Pessina och Via Salvator Rosa. Hans 

poliskollega blänger surt på mig och för ett ögonblick ser det 

faktiskt ut som han är på väg fram till mig för att uttrycka sitt 

ogillande över att jag fotograferar dem i deras arbete. Men 

något får honom på andra tankar. Kanske orkade han inte på 

grund av eftermiddagshettan?

BENVENUTO A NAPO LI, É VITA É BELLA...
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Till slut var det då dags! Jag har suttit på information och bilder 

på en Spider sedan början av året men det har haft det svårt att 

få ihop en text som gör bilen rättvisa. Men när jag nu hörde att 

detta nummer av Klöverbladet skulle ha just öppna Alfor som 

tema kände jag mig manad att snabbt sätta ihop en artikel. Så, 

om texten inte riktigt lever upp till bilderna ber jag om ursäkt.

Jag har turen att en god vän till mig har ett andra hem på 

Österlen, närmare bestämt ”på läget” i Brantevik strax söder 

om Simrishamn. Jag har flitigt utnyttjat detta genom att upp-

muntra inbjudningar att komma och hälsa på. För er som ännu 

inte upptäckt Österlen föreslår jag ett besök. Brantevik är en 

utmärkt utgångspunkt och söker ni boende är det ingen brist 

på sådant. En favorit är Hamngården som Ulla driver och vars 

läge precis vid hamnen i Brantevik inte kunde vara bättre. Hon 

har dessutom gjort ett magnifikt jobb med att omvandla den 

gamla fiskfabriken mitt emot hamnen till ett förstklassigt B&B. 

Planerar ni ett besök föreslår jag att ni ringer henne på 0414-

22125 (www.hamngar-

den.com).

Men, jag avviker från 

ämnet! Vid nyår besök-

te jag denna idyll som 

då är lugn och sansad, 

till skillnad från somma-

rens invasion av turis-

ter på semester och fick 

då chansen att titta och 

känna på en unik Alfa. 

Dessutom pratade ägaren och jag länge om just den bilen och 

också allmänt om bilar. Det var också då jag tog de bilder som 

finns med i anslutning till artikeln.

Något år dessförinnan hade jag sett en annons på Blocket för 

en Giulietta Spider från sent femtiotal och insett att tvärs över 

gatan från min gode vän bodde någon vars hjärta klappar för 

Alfa Romeo. Under en stärkande kvällspromenad träffade vi så 

ägaren/säljaren Rickard Granbom och samtalet kretsade givet-

vis kring bilar i allmänhet och Alfa Romeo i synnerhet.

Vid ett senare besök träffade vi Rickard i järnaffären och återi-

gen började han och jag prata om bilar och Alfa Romeo. Han 

hade då sålt sin Giulietta men nämnde, lite mystiskt, att han 

skaffat ”något ännu bättre”! När jag så var på plats i vintras 

ringde jag Rickard och frågade om det skulle finnas en möjlighet 

att titta på bilen, även om den stod i vinterförråd. Han var vänlig 

nog att ta sig tid att följa med och visa upp sin dyrgrip.

Det visade att det Rickard ersatt Giulietta med var en 2600 

Spider med kaross av Touring från 1963 som han länge haft 

ögonen på. Redan när han införskaffade sin Giulietta Spider 

hade han haft kontakt med dåvarande ägaren av Touring 

Spidern i Kristianstad men bestämde sig för att det vid det 

tillfället inte riktigt passade in i budgeten. Det skall nämnas att 

Rickard återställt ett äldre hus i Brantevik till en mycket hög 

”orginalstandard” och sådant låter sig inte göras utan kostnad! 

I alla fall, när Giuliettan funnit ett nytt hem och Rickards hus till 

slut motsvarade familjens förväntningar var det dag att åter ta 

kontakt med ägaren av Touring Spidern och det blev affär.

TEXT: BO M HASSELBLAD

FOTO: RICKARD GRANBOM OCH BO M HASSELBLAD

1963 Alfa Romeo 26 00 Spider by Touring

Rickard är allmänt en bilkille och hans 

ambition är fortfarande att slutligen 

lägga vantarna på en Ferrari, troligen 

inte några problem om den är öppen. 

Han har en svaghet för italienska och 

brittiska öppna bilar och hittills har 

hans stall innehållit både MG och Fiat 

124 Spider. Enligt Rickard är Fiaten 

fortfarande lite av en favorit eftersom 

den fortfarande är överkomlig till rim-

ligt pris, om än stigande, och att det tar ett handgrepp och min-

dre än 20 sekunder att fälla ned cabben, sittande i förarsätet! 

Det gör man ju inte med hans nuvarande Alfa Spider.

Rickard hade alltså haft sina ögon på just denna Spider ett bra 

tag. Han säger själv att han varit nere på kontinenten ett par 

gånger för att titta på lovande prospekt men blivit besviken 

varenda gång. Därför var denna bil, som dessutom fanns i när-

heten, mer och mer tilltalande. Det tog all den övertalningsför-

måga som gick att uppbringa för att övertyga säljaren att bilen 

skulle hamna i goda händer. Enträgenheten vann till slut och 

Rickard fick till slut sin bil. Fick är kanske fel uttryck!

Det är alltså en 1963 års Alfa Romeo 2600 Spider som funnits 

i Sverige länge. Den är komplett, inklusive den hardtop som var 

original men som egentligen inte alls passar med bilens övriga 

linjer enligt Rickard. Den hade långsamt renoverats under åttio- 

och nittiotalet och idag är den i precis det skick jag tycker en bil 

som denna bör vara. Det vill säga att den inte är så perfekt att 

ingen vågar använda den men den är heller inte på något sätt 

förfallen. Tvärtom, skicket är ypperligt men allt ger intryck av 

av att vara original. 

När man talar med Rickard är det heller ingen tvekan om den 

”kärlek” han känner för bilen och han inser att han besitter 

något av en kulturikon. Däremot är den ju, som han påpekar, 

inte idealisk för Simrishamns något trånga gator och kuller-

sten, med sina 1½ ton och brist på servostyrning. Samtidigt har 

Rickard inställningen att, vid lämplig väderlek, vore det synd 

och skam att låta bilen stå i garaget. Därför används den regel-

bundet under säsongen.

Att Rickard uppskattar bilen är 

uppenbart när han beskriver den. 

Den är utrustad med Borranis eker-

fälgar (som på bilderna inte är pole-

rade!) och när man lyssnar på hans 

beskrivning av hur de rostfria ekrar-

nas blågråa nyans står i kontrast till 

fälgbanornas blanka aluminiumfärg 

inser man att detta är en man som 

uppskattar subtila designvärden.

Han visar mig också det eleganta beslaget under den bakre 

registreringsskylten som reflekterar Empire State Building 

eller dussintals andra skyskrapor under sent 50-tal. Man skulle 

kunna säga att det är en spegling av tiden i slutet på 50- och 

början på 60-talet. ”The brave new world” och allt vad fram-

tidstro och tillförsikt hette. Rickard påpekar många andra delar 

av bilen som visar att detta inte var något hafsverk av Touring 

utan alla detaljer ”hänger ihop”. Sättet bakljusens form följs 

upp genom pressningarna i bakskärmarna visar att designen 

styrde och man kan tänka sig att ”bönräknarna” inte hade så 

mycket att säga till om.

När man först ser bilen är intrycket att den 

är väldigt stor, i alla fall för att vara en öppen 

sportbil. Sedan inser man att det ju faktiskt inte 

är en sportbil utan en touring cabriolet av hög-

sta rang. Efter ett tag börjar också den balans 

som finns i designen att framträda. Alla linjer 

och dimensioner passar ihop. Fälgar, däck (som 

är massiva enligt dagens standard), hjulhus och 

överdelen av skärmarna harmoniserar perfekt. 

Då får dessutom dimensionerna mindre bety-

delse och helheten blir väldigt tilltalande.

Det finns mycket mer att skriva om denna bil 

och om samarbetet mellan Alfa Romeo och 

Touring. Det finns dock andra i klubben som 

är bättre skickade att göra det så det kanske 

blir en helt annan artikel, av någon som har 

bakgrund och historia.
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Mitt i semestertider och en måndag dessutom var det dags för 

det första av de två traditionella banmötena i Östergötland. Med 

tanke på hur vädret i Linköping, och på andra ställen i Sverige, 

varit tidigare under sommaren hade jag inte några större för-

hoppningar. Planerna var centrerade runt hur man bäst skulle 

skydda sig mot regn och blåst. Allt eftersom dagen närmade sig 

blev prognoserna bättre och kanske skulle man kunna se dagen 

an med viss förhoppning om vackert väder.

När dagen väl var inne kunde jag konstatera att klubbens ban-

mötes-Commendatore Fredrik Malmberg lyckats med ännu en 

planeringsmässig fullträff. Dagen började med molnfri himmel, 

hög luft och strålande sol. Dessutom fortsatte vädret att sam-

arbeta hela dagen och när grindarna stängdes hade det nog 

varit den finaste sommardagen i år. 56 glada deltagare blev 

facit och bland inbjudna gäster fanns medlemmar från Östgöta 

Sportvagnsklubb liksom Sportvagnssällskapet i Jönköping. 

Båda våra Alfa-återförsäljare i Östergötland, Auto Italia bara 

ett stenkast från banan och Bil-teamet i Norrköping, fanns på 

plats och sågs dessutom ute på banan, låt vara under lugna 

halvtimmen. Visar i alla fall att det är skillnad på bilhandlare 

och bilhandlare – undrar när en Volvo-handlare senast var ute 

på en tävlingsbana!

Jag har bara varit med på våra banmöten i några år, till skillnad 

från andra garvade veteraner. Dock har jag redan upptäckt att 

Sviestad bjuder på en lite annorlunda atmosfär än de flesta 

andra möten. Lite mer avspänt, lite lugnare, lite mindre och  

lite mer ”låt oss umgås” mellan varven. I år gick dessutom den 

andra av årets licenskurser av stapeln och det bidrog ytterliga-

re till den gemytliga stämningen. Det innebar ju att det kanske 

fanns fler deltagare som inte är erfarna banmötes-rävar som är 

nyfikna på bankörning.  Jag uppmuntrar alla som är lite nyfikna 

att delta i en av klubbens kurser. I en annan artikel i detta numer 

skrivs mer om det nya regler, krav och avgifter som kommer at 

gälla. De syftar ju till att öka andelen licensierade deltagare vid 

våra möten.

I vimlet av licenskursdeltagare på Sviestad märktes vår kas-

sör Rolf Carstens, för dagen iklädd Subaru(!), samt Redaktör 

Lehrgrafven i ett svart nummer av senare modell – en 166 diesel 

om jag inte har fel.  Nu väntar vi bara på att Rolfs 2600 Touring 

Spider blir färdig, försedd med båge och R-däck och kommer 

till våra möten. Det ni! Jag är dock lite osäker om Hr. Carstens 

faktiskt slutförde kursen eller om hans deltagande var mer i 

vetenskapligt undersökningssyfte för att försöka förstå varför 

ett stort antal vuxna människor önska fara runt en tävlingsbana 

i höga hastigheter om och om igen.

I övrigt noterades att Fredrik M:s utsökta GTA-replika lufta-

des igen. Den är verkligen värd en närmare studie för er som 

får möjligheten.  Under en period på eftermiddagen stod jag 

flaggvakt efter Torparsvängen och fick en chans att uppskatta  

Igino Cazzola i sin ilsket gröna 1750 GTV och hans konsekventa 

utgång ur kurvan. Vid varje varv verkade han ligga på exakt 

samma spår och sparka upp exakt lika mycket grus och damm.

Sammanfattningsvis tror jag alla hade en avkopplande, lugn och 

trevlig dag och återvände hemåt med en rejäl bättring av solbrän-

nan och en trevlig semesteraktivitet i bagaget. Förhoppningsvis 

blev Mantorp i september en lika lyckad dag i Östergötland, om 

än med fler bilar, mer folk och CAR Challenge-race.

KINNEKULLE I BILDERSOMMAR PÅ SVIESTAD

Dag von Bothmer - Giulietta - R-klassen

Bil-teamet, Norrköpiong (svart) och Auto Italia, Linköping (röd)

Fredrik Malmberg - ’69 1750 GTV - Banmötesansvarig

Igino Cazzola - 1750 GTV - 
R-klassen

Anders Stomvall - ’85 GTV - A-klassen

TEXT OCH FOTO: MAGNUS LINDBERG

Synnerligen sevärd batalj under race 2. Från vänster: Claes Hoffsten, Mats Strandberg, Jörgen 
Mälargård samt Hans Bjurman halvvägs ute i gruset på sedvanligt rallymanér. Ränderna går 
visst aldrig ur. 

Jens Roos tar målflagg under första träningen.

Alfaklubbens banmötesboss de senaste åren, Fredrik Malmberg.

Lineup inför tävling. Emil Löveryds turboalfetta i förgrunden.

Bröderna Mobergs snygga 156’or, här Markus före Johan.

Hans Bjurman vs Claes Hoffsten.
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CLUB ALFA ROMEO MOTORSPORT HAR EN ALLDELES EGEN 

RACINGSERIE. I SAMBAND MED BANMÖTEN KÖRS TVÅ HEAT 

VARJE HELG. BILARNA ÄR EN HÄRLIG BLANDNING AV ALFOR 

FRÅN 60-TALET OCH FRAMÅT. ALFETTA GTV, SUD SPRINT, 

BERTONE, 75, ALFASUD OCH 156 ÄR NÅGRA AV MODELLERNA. 

FRÅN HANS BJURMAN, FÖRAREN AV EKIPAGE NUMMER 66, 

KOMMER EN KORT SAMMANFATTNING AV SÄSONGEN.

GELLERÅSEN

Challengesäsongen började på Gelleråsen en tidig majmorgon 

med strålande väder. Kvalet var struligt med mycket gulflagg, 

så ett nytt kvalpass klämdes in strax före lunch. Första racet 

genomfördes utan större problem. Magnus Hejdenberg som kör 

i klass 2 var snabbast med sin Sprint före Emil Löveryd klass1 

efter dom båda kom klass 3-åkaren Patrik Ragnmark .

I andra racet vanns även det av Hejdenberg, denna gång med 

Ragnmark och Hans Bjurman som tvåa respektive trea.

KNUTSTORP

Efter Gelleråsen bar det av till Knutstorp. Snabbast på kvalet 

var Emil Löverud klass I, som tyvärr huserade ensam i sin klas 

då Kristoffer Edström fick motorproblem. Emil var drygt sekun-

den före klass 2-föraren Markus Moberg i sin nya Alfa 156 med 

broder Johan Moberg, även han i en 156:a, tätt följd av Claes 

Hoffsten sekunden efter  Mobergarna.

Klass III toppades av Hans Bjurman tiondelen före Mats 

Strandberg följd av Jens Roos och Oskar Palm.Klass IV togs av 

Rickard Eliasson före Johannes Kalousdian.

Första racet startades med felaktiga flaggor vilket medförde 

visst kaos. Alla kom iväg, dock med växlande resultat vilket 

resulterade i ett race med många omkörningar och tät racing. 

Emil Löveryd hade inga problem och kunde lätt komma först i 

mål efter en perfekt start och superkörning där han utklassar 

alla. Han kör visserligen i klass 1,men ändå… Därefter följde 

Johan Moberg, Claes Hoffsten och Markus Moberg. Den sist-

nämnde tog sig förbi Claes Hoffsten och jagade sedan ikapp 

Johan som dock höll undan in i mål.

Andra racet startades i regn utan tveksamheter. Emil kunde 

ännu en gång ta starten och köra in i mål långt före alla 

andra.  Johan Moberg kom iväg snyggt med Markus Moberg 

tätt efter och med ett bra häng ut på långa rakan kunde Markus 

bromsa sig förbi och ta sig i mål 5 sekunder före Johan som 

hade ett par sekunder tillgodo på trean Claes Hoffsten.

I klass 3 tog Mats Strandberg men Oskar Palm smet förbi på det 

inledande varvet och en vild jakt följer som slutar i en snurrning 

för Mats, Bjurman smiter förbi och tar upp jakten på Oskar som 

inte lyckas hålla emot så Bjurman tar segern före Oskar med 

Mats tätt efter.

CHALLENGESERIEN 2007 
– EN KORT TILLBAKABLICK

 Klass IV vinns av Johannes Kalousdian och Rickard Eliasson 

kör av efter långa rakan. Även Micha Forsgren klass II bryter 

efter närkontakt med Brusebäck klassIII

KINNEKULLE

I klass 1 dominerar fortfarande Emil Löveryd. Denna gång var 

dock Nicklas Rosengren och Kristoffer Edström med och slogs 

om andraplatsen, de fick varsin i race ett respektive race två.

I klass 2 blev det en rasande kamp mellan bröderna Markus och 

Johan Moberg. Efter ett hårt race åkte dom hem med varsin 

seger i bagaget.

I klass 3 var Patrik Ragnmark åter outstanding efter sin borta-

varo på Knutstorp.

Efter honom slogs det friskt om placeringarna med ett av tider-

nas tätaste race med många omkörningar. Mats Strandberg 

knep en andra plats  och Bjurman den andra och Claes Hoffsten 

som klassat om från klass 2 till 3 tog två tredjeplatser.

I klass 4 vann Rickard Eliasson båda loppen före Benny Steen

MANTORP

Årets sista race började för många redan kvällen innan på 

Sjögesta motell. Alltid trevligt med mycket snack, ännu mera 

snack och en öl.

Samling på banan i regnväder. Det klarnade dock upp, men 

första träningen skedde på fuktig bana och otroligt halt i vissa 

kurvor. Till tidskvalet var det dock torrt igen.

.

Snabbast på kvalet  var inte oväntat Emil Löverud klass 1, före 

Markus Moberg klass 2 och Mikael Mattsson klass 2, Johan 

Moberg klass 2, Niklas Rosengren klass 1, Mats Forssén klass 2, 

Hans Bjurman klass 3 och Patrik Ragnmark klass 3.
 

Starten i första racet togs av Emil Löverud före Markus Moberg 

och överraskningen Niklas Rosengren med Mikael Mattsson 

och Johan Moberg tätt efter. Mattsson körde om Rosengren. 

Markus Moberg fick bryta med oljeläckage medan Mattsson 

tog sig ikapp och förbi Johan Moberg. Det tampades frisk i hela 

fältet med många omkörningar 
 

Race 1 slutade med att Emil Löverud vann klass 1 före Niclas 

Rosengren och Christoffer Edström.

Klass 2 vanns av Mikael Mattson före Johan Moberg och Mats 

Forssén.

Klass 3 vanns av Hans Bjurman före Patrik Ragnmark och Jens 

Roos.

Klass 4 vanns av Rickard Eliasson före Johannes Kalousidian 

och Benny Steen.

Andra racet bjöd på än mer dramatik. Emil tog starten före 

Mattson och Bjurman. Rosengren körde om Bjurman och 

Mattson på rakan. I den tvära höger som leder ut på den korta 

rakan bakom depån försökte Mattson köra om Rosengren vilket 

slutade i en krasch och båda bröt. Bjurman blev sedan omkörd 

av Johan Moberg.

I Race 2 vann Löverud klass 1 före Edström.

Klass 2 vanns av Johan Moberg före Mats Forssén och Misha 

Forsgren.

Klass 3 vann Hans Bjurman före Patrik Ragnmark och Hellsten/

Brusebäck.

Klass 4 vann Johannes Kalousdian före Benny Steen och 

Rickard Eliasson.

Bägge racen var superhärliga och en fin avslutning på en 

kanonssäsong för Challengeserien.

Prisutdelning sker på årsmötet den 24 november som i år äger 

rum vid Älsvsjömässan samtidigt som det passande nog är 

Bilsportmässa. Vi ses i Stockholm grabbar!

TEXT: HANS BJURMAN

FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

SLUTRESULTAT CLUB ALFA ROMEO 
MOTORSPORT CAR CHALLENGE
(ÅTTA DELTÄVLINGAR)

KLASS 1 

1:a Emil Löveryd GTV Turbo.
2.a Kristoffer Edström Alfa 75 Turbo.
3.a Nicklas Rosengren Alfa 75 3.0

KLASS 2  

1:a Johan Moberg Alfa 156 Challenge
2.a Mikael Mattson Alfetta GT
3:a Markus Moberg Alfa 156 Challenge
(samma poäng som Mattson som dock hade flest 
segrar)

KLASS 3

1:a Hans Bjurman Alfa 75 3.0 QV.
2:a Patrik Ragnmark Alfa 75 TSR.
3:a Mats Strandberg Alfetta GTV 2000.

KLASS 4 

1:a Rickard Eliasson Alfa 75.
2:a Johannes Kalousdian Alfetta 2.0.
3:a Benny Steen Alfa 75 TS

Vinnarenklass 4, Rickard Eliasson.

Vinnaren klass 1, Emil Löveryd.

Vinnaren klass 2, Johan Moberg.

Vinnaren klass 3, Hans Bjurman.
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öppnades krokade Stureson ihop med David Björk. Björk blev 

stående i en avåkningszon varför Safetycar kallades ut. De 

flesta bilarna störtade in i depån och drog nytta av situationen. 

Flera team var inte tillräckligt pålästa. I reglerna står det att 

man inte får ta in båda bilarna samtidigt. Detta gjorde KMS, 

Flash och Opel. Thed Björk glömde att släcka sin lampa under 

tumulte, varför han fick en drive-thrue. De som förlorade mest 

på denna kalabalik var WestCoast Racing. De hade uppmärk-

sammat att den röda depålampan var tänd och då får man inte 

köra ur depån. Lampan hade tänts av misstag och släcktes 

snart, men då var det för sent för WestCoast. När alla hade gjort 

sina depåstopp hade Mattias Andersson tagit ledningen !!! En 

praktsensation var på gång. Jag stod tillsammans med teamet 

och räknade ned varven på slutet. Janne ”Flash” Nilsson låg 

närmast bakom och stressade. På näst sista varvet kunde han 

inte hålla sig längre. Han knuffade Mattias av banan och över-

tog ledningen. ”Flash” vann racet före Storckenfeldt, Dahlgren, 

Göransson och Mattias Andersson. Strax kom domen. ”Flash” 

fick 30 sekunder för sitt tilltag och Storckenfeldt stod som vin-

nare för första gången i STCC. Göransson fick 30 sekunder för 

att han gick in samtidigt med ”Flash” i depån. När dagen sum-

merades fick Mattias i alla fall en tredjeplats.

Mattias ligger på niondeplats totalt med två tävlingar kvar att 

köra.

44

RACING

I Falkenberg gick en drivaxel av under testet, varför det blev 

bråttom att byta innan kvalet. Det blev bara en 14:e plats i 

kvalet, men Mattias var fint med från start i racet och redan 

efter ett par varv var han uppe på sjunde plats. Tyvärr fick 

han punktering och tvingades parkera på escaperoaden efter 

långa rakan. Problemen slutade inte här. En sammanstötning 

mellan Fredrik Lestrup och Viktor Huggare slutade med att 

Lestrup totalskrotade in i ett räcke samt att ett lossnat hjul från 

Huggares bil kom rullande i full fart och rammade Mattias bil, 

som fick omfattande skador efter smällen. 

I Karlskoga hade Mattias inte marginalerna med sig i kvalet 

där de 15 första bilarna fanns inom 8 tiondelar av en sekund. 

Mattias missade superpolen med futtiga 14 hundradelar och var 

på 13:e plats efter kvalet.

Racet blev lugnt inledningsvis. Mattias låg på sin 13:e plats och 

bevakade ända tills depåfönstret öppnades. Då började det röra 

på sig i fältet. När Tomas Engström bröt i ledning skedde även 

några sammanstötningar nere i fältet varför Mattias plötsligt 

låg på sjätteplats. En placering han höll ända i mål.

NÄRA SUCCÉ I SKÅNE

På Ring Knutstorp höll det på att bli dundersuccé, men säg den 

lycka som varar…

Redan på kvalet var Mattias mycket bra med och han låg tvåa, 

när Johan Stureson tappade ett hjul och kvalet rödflaggades. 

Då återstod endast fyra minuter av kvalet. Halva startfältet 

gav sig ut för att förbättra sina tider och de fick i princip bara 

en chans på sig. Mattias gick tyvärr ut för sent och kunde inte 

förbättra sin tid. Det lyckades de andra med, varför Mattias 

hastigt och lustigt bara var nia och missade superpolen med en 

tiondels sekund…

Racet blev en märklig historia. I samband med att depåfönstret 

BENGT-ÅCE GUSTAVSSON – WWW.RACEFOTO.SE

RAPPORT FRÅN STCC

MATTIAS ANDERSSON FORTSÄTTER ATT IMPONERA I STCC, ÄVEN OM 

HAN TAMPAS MED BÅDE OTUR OCH ARGA KONKURRENTER…
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KÄRT ÅTERSEENDE

Frode Berg Johansen kör en Alfa 75 3.0. Berg Johansens bil 

byggdes i Sverige av Filemon Racing 1992. De körde SLC och 

vann hela serien 1994-95. 1996 köptes bilen av Ulf Johannesen 

från Alfa Team Classic. Teamet ställde upp i SLC-tävlingen i Mo 

i Rana 1997, som kördes i 24-timmar i midnattsolens dagsljus. 

Johannesen själv kunde inte delta vid detta tillfälle varför 

undertecknad fick erbjudandet att ta hans plats. Jag var inte 

sen att tacka ja. Det var nog min häftigaste racingupplevelse 

hittills. Lite skämtsamt sades det i teamet att anledningen till 

att jag fick erbjudandet var för att jag körde en exakt likadan bil 

som gatbil och därför hade de ett garanterat reservdelslager på 

plats. Berg Johansen köpte bilen år 2000 för att köra klubbträf-

far med Alfa Romeo klubben. – Det var väldigt roligt när den 

nya raceserien drog igång i år, sa Berg Johansen. Nästa år skall 

man försöka samköra med den svenska serien och på så vis få 

ett starfält på 40-50 bilar. Det var en brokig samling bilar eller 

vad sägs om: Autobianchi A112, Fiat Ritmo, Sud, 1750 GTV och 

Ferrari 308 (som tidigare tillhört musikern Chris Rea).

Jan Warg

Christer Andreasen

Mikael Wiklund

Mikael Mattsson

Per-Emil Löverud

Frode Berg Johansen

RACING

Nu duggar finalerna tätt. De första att köra klart sina serier för 

i år var Sportvagnsserien och den Historiska Racing serien. De 

körde sina finaler tillsammans i Falkenberg.

Tyvärr var det glesare än någonsin i startlistorna i år. Allt fler 

förare väljer att köra den egna Alfaserien istället.

De som lyckades bäst var Mikael Wiklund och Lennart Henjer. 

Wiklund försvarade sin seger i Roadsport B och Henjer vann den 

historiska klassen GT/GTS.

I Modsport har far och son, Per och Emil Löveryd delat på kör-

ningen och tillsammans nådde de andraplatsen i den snabbaste 

Modsportklassen.

Anders Agfors har som vanligt dubblat mellan Roadsport C och 

Standard Ny. Mikael Mattsson körde också Standard Ny.

Lite Alfahybrider hittar vi i Jan Warg som kör en Pagano Alfa 

Romeo i Roadsport B och Christer Andreasen som kör en Ralt 

Alfa Romeo i F3.

Jag besökte finalen för Nordeuropeiska mästerskapet i Historisk 

Racing, som kördes på Vålerbanen i Norge. Där fick jag se en 

väldigt kul klass som heter Corsa Italiana. Det är norrmännens 

motsvarighet till CAR-Challenge här i Sverige. De stack inte 

under stolen med att de hade bra koll på vår svenska serie. 

Deras reglemente var en blåkopia av det svenska med den enda 

skillnaden att i Norge tilläts alla bilar av Italienskt fabrikat. – Vi 

är ett för litet land för att köra en serie med bara Alfa Romeo. 

Med den här mixen blev det jättebra, sa en av arrangörerna.

FINAL FÖR SPORTVAGNSSERIEN OCH RACERHISTORISKA KLUBBEN

Anders Agfors

Mattson och Wiklund

Corsa Italiana

Lennart Hejer

Mikael Wiklund
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FRÅN ANDERS STOMBERG KOMMER FÖLJANDE REPORTAGE. 

SSK SPORTVAGNSMEETING KINNEKULLE 25-27 MAJ 2007. 

ÅSKÅDARE TILL SSK:S SPORTVAGNSMEETING FÅR EN UPP-

TÄCKTSFÄRD I RACINGHISTORIA VARVAT MED TÄTA RACE. ETT 

BESÖK REKOMMENDERAS!

TEXT: ANDERS STOMBERG

Som inbiten motorfåne är det svårt att inte gilla SSK:s arrange-

mang. Variationen av bilar, trevliga människor, många intressan-

ta tekniska lösningar samt den publikvänliga banan Kinnekulle 

är några anledningar till att jag gärna tar en utflykt dit. Min 

gode vän Anders Dahlgren har dessutom köpt tillbaka sin gamla 

VW Scirocco (han vann grupp A med den i början av 80-talet) 

och preparerat för klassisk racing, vilket inte gör saken sämre.

SSK (Stockholms Sportvagnsklubb) bildades 1955, då som en 

ren sportvagnsklubb. Sedan början av 70-talet arrangeras ban-

racing. Flera svenska storheter har fostrats i klubben; Ronnie 

Peterson, Lill-Lövis, Janne Flash, Kenny Bräck med flera. 

Kinnekulle är hemmabanan. Banan är oförändrad sen närmare 

30 år, vilket innebär att jämförelser av varvtider över flera 

decennium låter sig göras. Arrangemangen kollar du lämpligen 

av på klubbens hemsida www.sskracing.com

Racingintresset är inte så där onödigt utbrett i vår familj, yngste 

sonen ville i alla fall följa med pappa på racing. Med tanke på hur 

mycket skoj man får för småpengar så tycker jag det är märkligt 

att inte fler dyker upp en sådan här helg. Man kommer tätt inpå 

bilarna med en god överblick av banan, de flesta stall har öppet 

Heldag på racerbanan med klenoder och tät racing

i depån och blir dessutom glada om man kommer och snackar 

bil. Själv har jag svårt att bestämma mig för vad som är roligast 

av bana eller depå. 

Formelbilar är inte riktigt min grej, men gillar du dem så 

finns det många klasser. Denna gång åkte Formel Ny, Formel 

Ford, Clubman, Formel Äldre och Formel Vee. Jag måste dock 

erkänna att en Cooper T71 F2 som körde i Formel Äldre gav 

mig en riktig skönhetsupplevelse. Även en Bugatti typ 37A var 

med. Den hade inget med tätstriden att göra, men det såg rus-

kigt läckert ut i kurvorna.  En annan uppskattad skapelse var 

Rune Janssons Honda 800S, trots att den var ohjälpligt sist i 

sin klass. En liten 60-talscoupé utrustad med modern japansk 

motorcykelmotor, där all effekt fanns högt upp i registret. 

Motståndet i klassen var dock tufft med Porschar, Caterham 

och inte minst Mikael Wiklunds Alfetta GTV. Den som sladdar 

och kränger mest brukar sällan vinna, men det är publikfriande. 

Tack till Rune!

När det gäller Alfa bankar mitt hjärta lite extra för Bertone-

coupéerna. Min egen är såld och dessvärre fanns ingen på plats 

denna gång. Alfetta GTV är dock inte fy skam, effektiva på bana 

är de dessutom. Mikael Wiklund körde sin GTV i Roadsport B, 

Mikael Mattson körde sin Le Mans-blå GTV i klassen standard 

66-81. Den sistnämnda klassen är riktigt rolig att se med hårda 

fighter, inte minst mellan far och son Berger i varsin Escort. Det 

är ju inte bara i Italien man byggt goa bilar, även England har 

producerat en och annan skapelse man vill ha. Två exempel på 

detta är Peter Gustavssons gula MGB V8 med makalöst ljud och 

riktigt snabb i klassen Modsport samt Max Lindblom  med sin 

Volvo-motoriserade Triumph TR2. 

Detta var en kort resumé över vårt besök på Kinnekulle och 

SSK.s Sportvagnsmeeting. Vad de olika klasserna egentligen 

innebär har jag inte gått in på, främst beroende på att jag ald-

rig kan lära mig det! Ålder, trimningsgrad och motorstorlek har 

dock viss betydelse. Hittills har jag nöjt mig med det faktum 

att man för någon hundralapp kan få en heldag på racerbanan. 

Ska man sedan till att köra själv så blir det givetvis en annan 

femma…

Fotnot: Mikael Wiklund kom fyra i bägge sina race, Mikael Matsson 
kom femma i det första och bröt dessvärre i det andra.

1947 tror jag att det var, då man var ung och vackrare, var jag och tittade på vinterracing 
på sjön Rämen och tog lite bilder. Bl.a. denna häftiga Alfa 2500. Depå med reservdelslager.

Clubmeeting Karlskrona 1964, en Conrero med Kalle Wallén bakom ratten.

Clubmeeting Karlskrona 1964, depån.

Den stilige mannen med händerna i byxfickorna är jag. Killen längst till vänster är Roland 
Wideberg, Alfa och Ferrari expert.

Tuff och tät racing även på den tiden.

Stilstudie av Alfa Romeo 1900 Super Sprint.

Bilder från 
Sten Hjalmarsson 
fotoalbum

Några bilder från Skarpnäck 1959, när jag 
tävlade i Stockholms Spotvagnsklubb.
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KLUBBSHOPPEN

13 KLISTERDEKAL ALFA ROMEO
30 CM 
50:- (70:-) 
Rund dekal med Alfa Romeo-logo, stor

14 KLUBBDEKAL, 6ST. SMÅ 
(EJ PÅ BILD)
35:- (45:-)
Klassiska klubbtriangeln som ska sättas på 
bilen, datorn, cykeln mm.

15 KLUBBDEKAL, 3ST. STORA 
(EJ PÅ BILD)
45:- (55:-)
Klassiska klubbtriangeln som ska sättas på 
bilen, datorn, cykeln mm.

16 TYGMÄRKE CLUB ALFA ROMEO
8 CM 
40:- (50:-)
med Club-logga i gult på blå bakgrund. Kan 
strykas fast.

17 TYGMÄRKE ALFA ROMEO
8 CM 
50:- (60:-)
med det klassiska Alfa Romeo-märket

12/13 10

17 16

23

19

18

20

21

18 CLUB-PIN
15 MM 
30:- (45:-)
Visa dina vänner vilken klubb du tillhör! Pin 
med 4-färgslogo.

19 ALFA ROMEO-PIN
13 MM 
35:- (45:-)
Visa dina vänner vilken bil du kör! Pin med 
4-färgslogo.

20 NYCKELRING MED KEYCODE, 
BLÅ/SVART
75:- (115:-)
Med ett nummer på baksidan som gör att upp-
hittad nyckelknippa läggs i närmaste brevlåda 
och sedan skickas tillbaka till ägaren. Svart 
eller blå.

21 NYCKELRING ALFA ROMEO I 
METALL 
75:- (115:-)
som ligger tungt i handen. Kvalitet!

22 NYCKELBAND
40:- (50:-)
som håller reda på såväl nyckelknippan som 
mobilen.

23 VÄSKA GTA
395:- (495:-) 
Läcker väska med GTA-logo på. Stor och rym-
lig med många fack.

24 PARAPLY
(EJ PÅ BILD)
195:- (295:-)
Stort rött paraply med Alfa Romeo-loggan i 
vitt. Trähandtag och röd handlovsrem.

KLUBBSHOPPEN

1

2

Postorderprylar beställer du direkt på vår hemsida  

ALFAROMEO.ORG. Du kan även e-posta din beställning 

till adressen POSTORDER@ALFAROMEO.ORG. Har 

du inte tillgång till vår hemsida eller e-post skickar du 

din beställning till: CLUB ALFA ROMEO POSTORDER 

C/O HENRIK SELBO, JOHANNELUNDSGRÄND 5, 

163 45 SPÅNGA.

Har du frågor om sortimentet ringer du oss på:

070-721 02 07.

Vi skickar din beställning mot postförskott vilket inne-

bär ett postförskottstillägg på 45 kronor. Vill du undvika 

postförskottsavgiften kan du betala din order i förskott 

på POSTGIRO 861881-1, viktigt är att du skriver ditt 

namn som betalningsreferens.

PRISER INOM PARENTES ÄR INKLUSIVE FRAKT.

1 KEPS CLUB ALFA ROMEO 
SVART/RÖD 
95:- (135:-)
Klassiskt röd eller svart med broderad klubbtext.

2 KEPS ALFA ROMEO RÖD 
95:- (135:-)
Klassiskt röd med Alfa Romeo-logo.

3 PIKÉTRÖJA CLUB ALFA ROMEO 
HERR S-XL & DAM 36-40 
275:- (325:-)
i mycket hög kvalitet. Röd med texten Club 

3

6

78 22

5

4

Alfa romeo broderat i vitt på bröstet samt 
vita linjer i sidan. Finns som både dam- och 
herrmodell.

4 FICKLAMPA MED DYNAMO
95:- (120:-)
LED-ficklampa med inbyggd dynamo, ett par 
snabba tryck på handtaget så är den laddad 
och klar att användas. Helt oumbärlig att ha i 
handskfacket! Clublogo tryckt i vitt.

5 BÄLTE MED VERKTYGSSPÄNNE
295:- (330:-)
Coolt bälte med verktyg i spännet. Skruvmejsel, 
stjärnmejsel, 10-ans hylsnyckel och ölöppnare. 
Varför ha verktygslåda längre?

6 T-SHIRT RÖD VUXEN  
S-XXL 
120:- (170:-)
Ny modell! Röd med vita rand kring sömmar 
och på axlar. Klubbtext i vitt på bröstet.

7 T-SHIRT RÖD BARN 
110/120, 130/140, 150/160 
90:- (140:-)
Ny modell! Röd med klubbtext i vitt på brös-
tet.

8 DAMLINNE RÖD 
S-L (36-40) 
120:- (170:-)
Ny modell! Röd med vita rand kring sömmar. 
Klubbtext i vitt på bröstet.

9 TENNISTRÖJA ALFA ROMEO
S-XXL 
245:-(295:-)
i mycket hög kvalitet. Röd med Alfa Romeo-
logo på ärmen.

10 KLUBBSTREAMER, GUL
INVÄNDIG/UTVÄNDIG 
20:- (30:-)
med texten Club Alfa Romeo, för invändig 
eller utvändig montering.

11 KLISTERDEKAL CLUB ALFA 
ROMEO 
(EJ PÅ BILD)
8 CM 
30:- (40:-)
Rund dekal med Clublogo

12 KLISTERDEKAL ALFA ROMEO
10 CM 
20:- (30:-)
Rund dekal med Alfa Romeo-logo, liten

9
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9 ALFA ROMEO ALFETTA
AV GIANCARLO CATARSI
PRIS 275:- PLUS FRAKT
Faktaspäckat om vår älskade sportsedan.

Text på Italienska, bilder i färg och svartvitt. 

95 sidor

10 ALFA ROMEO AR 51
– AR 52 ALFA ”MATTA”
AV CHECCINATO OCH MELOTTI
PRIS 275:- PLUS FRAKT
Nu i Sverige boken om Alfas jeepar från 

50 talet baserade på 1900-modellen. Mycket 

udda bilder och skisser du inte sett förr…

Text på italienska, bilder i svartvitt. 81 sidor.

11 CAMION ALFA ROMEO
AV CONDOLO
PRIS 425:- PLUS FRAKT
Trodde du att Alfa bara var sportiga bilar ? Här 

presenteras den tunga sidan från 20-talet till 

1988 då den sista skåpbilen rullade ut. Visste 

du att det fanns Alfa Romeo Trådbussar i 

Stockholm på 50-talet? Text på engelska, 

unika bilder i svartvitt. 109 sidor

12 ALFA ROMEO TZ
AV PHILIPPE OLCZYK
PRIS 900:- PLUS FRAKT
2004 års mest debatterade bok varför finns 

det flera bilar med samma chassinummer… 

Individuell historia och tävlingshistoria så långt 

möjligt om varje enskild TZ. Författaren (blyg-

sam fransos) ser detta som det ultimata ver-

ket om TZ:an. Nåja…

Text på engelska, riktligt med bilder i färg och 

svartvitt. 320 sidor.

NOSTALGIA&BÖCKER

16

17

15

18

1411 12 13

13 ALFA ROMEO GIULIETTA 
SPRINT
AV ALFIERI
PRIS 500:- PLUS FRAKT
Den officiella 50-årsjubileumsboken.  Allt du 

måste veta om Giulietta sprint. Vad fanns 

det för till exempel för original tillbehör till 

Sprinten? Som bonus medföljer ett nytryck av 

instruktionsboken till Sprinten.

Text på Ital/Eng/ Fra, bilder i färg och svart-

vitt. 96 + 60 sidor

14 ALFA ROMEO GIULIETTA
AV ANGELO TITO ANSELMI
PRIS 500:- PLUS FRAKT
Lagom till femtioårsjubileumet kom 

”Giluiettabibeln” på engelska. Här finns allt 

om Giulietta plus intervjuer med folk som var 

med och utvecklade, färgkombinationer inte-

riör-kaross och leveranslistor på bilarna.

Text på engelska, bilder i svartvitt och utvik 

i färg. 191 sidor

15 DESIGN BY GIUGIARO
AV PETER VANN
PRIS 375:- PLUS FRAKT 
En stor praktbok om Giugiaros 35 åriga gär-

ning 1968-2003 som bildesigner. Mycket 

fräcka bilar – bilder är det ju många av.

Text på engelska, lyxbilder i färg. 192 sidor

16 PININFARINA ART AND 
INDUSTRY 1930-2000
AV ANTOINE PRUNET
PRIS 475:- PLUS FRAKT
Den officiella 70-årsboken om Pininfarina. Ett 

rikt illustrerat praktverk.

Text på engelska, bilder mest i svartvitt. 380 

sidor

17 BERTONE 90 YEARS
1912 – 2002
AV LUCCIANO GREGGIO
PRIS 475:- PLUS FRAKT (HAR KOSTAT 98 
EURO...)
Lyxbok i två band i en snygg box. Berättar och 

visar allt om Bertone då, nu och imorgon.

Ett samlarobjekt.

Text på engelska och italienska, bilder i svart-

vitt och färg. 204 + 176 sidor 

18 DVD ALFA ROMEO VICTORY 
BY DESIGN
TONY MAYLAM PRODUCTION
PRIS 220:- PLUS FRAKT
Något ej läsvärt däremot sevärt och lysnings-

värt. Se och hör Alain de Cadenet köra och 

prata om ett antal klassiska Alfa Romeos. 

Mycket intressant. 98 minuter lång.

NOSTALGIA&BÖCKER

BILBÖCKER TILL CLUB ALFA ROMEOS 
MEDLEMMAR – EN MÖJLIGHET.

HUR GÖR JAG OCH VAD ERBJUDS?
Utbudet ser ut som nedan och finns tillgäng-

ligt så länge lagret räcker. Lagret kommer att 

fyllas på om och när behov finnes. Sortimentet 

kan också ändras hur som helst. Har du några 

speciella önskemål så hör dig till Björn Nilsson 

040-42 32 29 eller

BOKHYLLAN@ALFAROMEO.ORG 

HUR BESTÄLLER JAG OCH
HUR BETALAR JAG?
Ring eller maila din beställning till Björn Nilsson 

040-42 32 29 eller

BOKHYLLAN@ALFAROMEO.ORG
Du får en bekräftelse på din order samt reda 

på vad porto/bussgodsfrakten kostar. Boken/

Böckerna reserveras då för dig. Sedan har 

du en vecka på dig att betala din order till 

Klubbens postgiro 228541-9 när pengarna 

är på kontot skickas din order. Räkna med 1-2 

veckors leveranstid. Vi gör på detta vis för att 

slippa outlösta försändelser, efterkrav och 

postförskottsavgifter. Välkommen med din 

beställning eller förfrågan.

1 ALFA ROMEO ALWAYS WITH 
PASSION 
AV DAVID OWEN
PRIS 300:- PLUS FRAKT
En rikt illustrerad historia över vårt märke 

mycket informativ. Tyngdpunkten ligger på 

bilarna från efter andra världskriget fram till 

156 modellen. Text på engelska, bilder över-

vägande i färg.

1
2

3

4 5 6

7 8 9
10

2 ALFA ROMEO-MILANO 
AV MICHAEL FROSTICK
PRIS 400:- PLUS FRAKT
Nytryck av ett klassiskt praktverk. Club Alfa 

Romeo kan exklusivt erbjuda denna i Sverige. 

Beskriver märkets historia i kort och innehål-

ler mycket bilder på udda och okända Alfor 

som man sällan eller aldrig sett. Behandlar 

bilar fram till och med Alfetta Serien.

Även mycket 30 - 50 –tal samt tävlingsbilder. 

Text på engelska, bilder i svartvitt.

3 ALFA ROMEO OWNER´S BIBLE 
AV PAT BRADEN
PRIS 350:- PLUS FRAKT.
Denna Amerikanska bok är vad den säger, en 

Owner ś bible. Mycket tekniska tips varvat 

med historik.

Rikt illustrerad. Även Informativ för de som 

har Spica Insprutning. Text på engelska, bilder 

i svartvitt.

4 IN TO THE RED  
AV NICK MASON & MARK HALES
PRIS 225:- PLUS FRAKT
En icke Alfa Romeo bok men väl så skoj. 

Nick Mason har en stor samling med racer-

bilar dessa har hårdtestats på racerbanan.

Resultatet finns i fotoform i boken och i ljud-

form på den medföljande CD´n. Sätt på spår 5 

och skruva upp, se sedan gåshuden…

Text på engelska, rikt illustrerad i färg.

5 ALFA ROMEO GIULIA COUPÉ 
GT & GTA 
AV JOHN TIPLER  
PRIS 475:- PLUS FRAKT

Den kompletta historiken över en av de popu-

läraste Alforna. Även information om att 

bygga om sin bertone till banbil. Ett kapitel 

handlar om Sverige… Rikt illustrerad i färg och 

svartvitt, text på engelska.

6 ALFA ROMEO SPIDER
THE COMPLETE STORY 
AV JOHN TIPLER
PRIS 350:- PLUS FRAKT
Den kompletta storyn som börjar med Giulietta 

Spider på femtiotalet går vidare med sextiota-

lets rundhäckar, sjuttiotalets flathäckar, åttio-

talets ankstjärtar för att sluta med nittotalets 

916 spider. Text på engelska, bilder i färg och 

svartvitt.

7 HOW TO POWERTUNE ALFA 
ROMEO TWIN-CAM ENGINES
AV JIM KARTALAMAKIS
PRIS 300:- PLUS FRAKT
En klassiker, berättar hur man hittar mer kräm 

i sin raka alfa fyra. Inriktar sig mest på förga-

sarmotorer med fyra tändstift.

Mycket är dock applicerbart även på andra 

motorer. Kapitel om växellådor och väghåll-

ning också.Text på engelska, bilder och dia-

gram i svartvitt. 112 sidor

8 ALFA ROMEO DUETTO
AV GIANCENZO MADARO
PRIS 350:- PLUS FRAKT
Faktaspäckat om en av de mest älskade model-

lerna, Duetton/Spidern 1966-1991.

Mycket om de olika modellerna även USA-spe-

cifikationerna. Text på engelska, bilder i färg 

och svartvitt. 95 sidor
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TÄVLINGSMOTORER VAR 
AVANCERADE FÖR 100 ÅR SEDAN
Redan 1914 hade Peugot en tävlingsmotor med dubbla överlig-

gande kamaxlar i cylinderhuvudet och fyra ventiler per cylinder, 

bild 7. Alfa Romeo var inte långt efter med att använda DOHC, 

men tekniken ansågs länge för extrem för standardmotorer. 

Idag har de flesta personbilsmotorer kamaxlarna i topplocket, 

en förutsättning för att få den effektiva förbränning som krävs 

av dagens bilar.

Bild 7. Till vänster, Peugots GP-motor från 1914. En enastående avancerad maskin, med 
dubbla överliggande kamaxlar, drivna av en rad kugghjul, och 4 ventiler per cylinder. 
Vinkeln mellan insugs- och avgasventilerna är modernt liten, även om man kanske inte 
till fullo utnyttjat möjligheten till att skapa verkligt effektiva kanaler.  Fördelarna med 
små vinklar mellan ventilerna glömdes av allt att döma snabbt bort, vilket syns tydligt på 
Alfa Romeo tipo 159 från 1951, t h. Så småningom insåg man att kanalutformingen blev 
lidande, och att en mindre vinkel ger förutsättning för mycket högre effektuttag. Jämför 
med motorn i bild 13!

När kamaxlarna flyttade två trappor upp, blev kamaxeldrivning-

en mer komplicerad. På racingmotorer, där kostnad och ljudnivå 

inte spelar någon avgörande roll, och där låg effektförlust är 

viktig, används ofta en rad av kugghjul som driver varandra. 

Bild 8 är en bra illustration på hur det kan se ut.

Bild 8. Tysk motor från 1952 av det föga kända fabrikatet Küchen. De dubbla överliggande 
kamaxlarna drivs av totalt 11 kugghjul.

En av de mer komplexa, men trots det framgångsrika, täv-

lingsmotorerna kan ses på bild 9. Även här litar man till rader 

av kugghjul för att driva den raka kompressormatade åttans 

kamaxlar. 

Bild 9. Delage 1.5 liter rak 8 från 1927. En mycket välbyggd, pålitlig och kraftfull motor, 
där inga kompromisser tillåtits vid konstruktionsarbetet. Ett stort antal kugghjul drev 
kamaxlar, vattenpump, oljepumpar och kompressor. I motorn ingick inte mindre än 62 rull- 
eller kullager. De härdade och slipade kugghjulen var dimensionerade för att klara sin upp-
gift, men inte vara tyngre än nödvändigt. Det kugghjul som drev oljepumpen i oljetråget t 
ex, hade en bredd av endast 3 mm. 170 hp @ 7500 rpm, inte illa för 1927…

I mitten av 50-talet byggde Lancia sin GP-vagn D50, med en 

2.5 liters V8. Här frångick man originellt nog den vanliga kugg-

hjulsdrivningen, och satsade i stället på kedjor för att driva de 

fyra kamaxlarna, bild 10. Då företagets ekonomi kom i gung-

ning lades hela F1-projektet ned och bilarna överlämnades till 

Ferrari.

Bild 10. Lancia D50-motorn på 2.5 liter, med kedjedrivna kamaxlar. S. k. duplexkedjor har 
använts, varje kedja har alltså två parallella länkar, precis som i Alfa-motorerna från fem-
tiotalet och framåt. (Triplexkedjor användes på en del av Ferraris V12:or under 50-talet)
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Kamaxeldrivning utan rem, ett lyft för ventilerna!
OTTOS PRINCIP
Fyrtaktsmotorer har ju ventiler av någon sort, och dessa skall 

öppnas och stängas vid rätt tidpunkter. Vanligtvis sker det med 

hjälp av en kamaxel, vilken måste rotera med halva motorvarv-

talet, eftersom ventilerna öppnar vartannat vevaxelvarv. I de 

motorer, som byggs idag och i Alfa Romeos motorer sedan 

evigheter tillbaka, finns ventiler och kamaxlar i cylinderhuvu-

det, bild 1

Bild 1. Vanliga arrangemang av ventiler och kamaxlar. Single Over Head Camshaft, SOHC, 
och DoubleOHC

ANNAT VAR DET FÖRR…
I början av förra seklet gjorde man det enkelt för sig. 

Insugsventilen hade ingen kamaxel över huvud taget. I stället 

hölls den tryckt mot sätet av kompressions- och förbrännings-

trycket samt en mycket svag fjäder. Den öppnades av det under-

tryck, som alstras då kolven rör sig nedåt under insugstakten. 

Systemet var föga effektivt, ventillyftet obetydligt och avance-

rade kamtider med “overlap” inte att tänka på. Ventilen som 

hoppade upp och ned på sätet åstadkom ett karaktäristiskt ljud, 

och konstruktionen kallades i Sverige för “snarkventiler”.

SIDVENTILER
Snarkventilerna övergavs snart, 

och i vanliga bilar härskade 

länge sidventilmotorer, i USA 

ofta kallade “flatheads” eller 

“L-heads”. De var enkla, billiga 

och pålitliga, bild 2 och 3. En 

enda kamaxel betjänade samt-

liga ventiler, även i V8:or. 

Bild 2. Principen för en sidventilsmotor. 
Ventilskaften är parallella med cylindrarna, 
förbränningsrummen sträcker sig ut över 
ventilerna vid sidan av cylindrarna. 12 = 

Bild 3. Motorblock till “flat-
head” V8. Nästan allting 
finns i blocket, ventiler, kam-
axel, insug- och avgaskana-
ler. Det gör att topplocken 
gör skäl för namnet, de 
innehåller i stort sett endast 
förbränningsrum och hål för 
tändstiftet. (Ja, locket hör till 
en 6-cylindrig motor)

Bild 4. De rörliga delarna 
i en flathead V8 från 30-
talet. En enkel kuggväxel 
med två kugghjul är allt 
som behövs för att driva 
kamaxeln.

VENTILERNA I TOPP
Transmissionen som drev kamaxeln kunde vara skäligen enkel, 

två kugghjul räckte bra, bild 2 & 4. Genom att flytta upp kanaler 

och ventiler till cylindertopparna kunde man göra förbrännings-

rummet effektivare, förbättra gasväxlingen och använda högre 

kompression. Idag produceras sidventilmotorer endast för bil-

liga lågeffektapplikationer, t ex i gräsklippare. 

I bilar flyttades först ventilerna upp i toppen, medan kamaxeln 

blev kvar i motorblocket, bild 5. Detta krävde stötstänger och 

vipparmar för att överföra rörelsen till ventilerna. Dessa delar 

har stor massa och en begränsad styvhet, något som i sin tur 

reducerar möjligheten att använda riktigt effektiva kamprofiler 

på kamaxlarna. 

Bild 5. 
Toppventilmotorer 
med stötstänger 
och vipparmar, 
princip och tilläm-
pat på en V8:a.

Så länge kamaxeln fanns kvar i motorblocket kunde den drivas 

lika enkelt som i sidventilmotorn, med en enkel kugg- eller ked-

jeväxel, bild 6. I många motorer kombinerades ett metalliskt 

kugghjul och ett fiberdrev för att ge en tystare gång.

Bild 6. Kamaxeldrivning i stötstångsmotorer, till vänster med kugghjul, t h med en duplex-
kedja

FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA



Colin Chapman sparade vikt i sin Lotus1 Twin Cam-motor, genom 

att använda enkelkedja. Förmodligen ingen större nackdel, 

antagligen gick något annat sönder innan kedjan gav upp…

SKULDFRÅGAN ÄR GLAS-KLAR
Allt hade varit gott och väl, om inte en viss liten biltillverkare i 

Tyskland presenterat en modell där kamaxeln drevs av en utvän-

digt placerad kuggrem. Detta hände 1962 och tillverkaren hette 

Hans Glas GmbH. Kuggremmar hade funnits sedan 40-talet, 

men inte använts i masstillverkade bilmotorer. De är uppbyggda 

av gummi- och plastmaterial, armerade med glasfiber, stålwire 

eller Kevlar och ger en styv drivning med hög verkningsgrad, 

kräver liten förspänning och ingen smörjning. Bild 12

1 Många har funderat över varför den gode Chapman döpte sina bilar 
till Lotus. En teori hävdar att det är en förkortning för Lots Of Trouble, 
Usually Serious…

Bild 12. Kuggremmens profil, och en av de motorer som Glas tillverkade. Den ursprungliga 
4:an har här apterats på ett gemensamt vevhus för att ge en V8 med remdrivna kamaxlar.

Trots innovationen misslyckades Glas, och köptes upp av BMW. 

Men farsoten hade redan börjat spridas, fler och fler tillver-

kare presenterade motorer med kuggremsdrivna kamaxlar. 

Det dröjde inte länge innan problemen visade sig. Materialet i 

remmarna åldrades, sprickor uppträdde, snö och is hamnade 

VAR FINNS FÖRDELARNA?
Var nu detta nödvändigt? Var fanns de stora fördelarna med 

remdrivna kamaxlar, som motiverade alla uppenbara nackde-

lar? Tekn red. har funderat och frågat, men inte kunnat finna 

att remmarna är överlägsna på något sätt! 

-Motorn blir inte mer kompakt, snarare tvärtom. 

-Remmen i sig är lättare än en kamkedja, men remhjulen är kraf-

tiga och väger en hel del, och dessutom tillkommer skyddskåpor 

över remmen.

-En kamrem går inte ljudlöst, och dess placering under tunna 

plåt- eller plastkåpor dämpar sämre än gjutgodset som omger 

kamkedjor.

-Remmens livslängd är uppenbart helt underlägsen en kam-

kedjas.

-Komponentkostnaden för tillverkaren är svårbedömd, men 

gissningsvis är skillnaden minimal.

-Remmarna kräver att kamaxlarna förlängs ut ur sina kåpor, 

genomföringar som kan ge oljeläckage om inte tätningarna 

fungerar till fullo.

-Servicekostnaden ökar. Ett verkligt skräckexempel är Ferrari 

355, där remmarna skall bytas efter 3000 mil, eller var 3:e år. 

Motorn måste lyftas ut för att göra rembytet, kostnad ca SEK 

35 000:- Även om bilen står stilla i garaget hela året, genererar 

alltså kamremmarna en kostnad på nära 12 000:- årligen…

GULDKANT
Lyckligtvis tycks nu äntligen biltillverkarna ha vaknat upp, fler 

och fler motorer konstrueras nu med kedjedrivning för kamax-

larna. Och, när du oroar dig över de remmar som sedan länge 

bort bytas, tänk på att det finns exempel på mycket extrema 

motorer som framgångsrikt använt remdrivna kamaxlar. Bild 13 

visar ett exempel.

Bild 13. Det finns faktiskt exempel på lyckade konstruktioner, där man framgångsrikt 
använt remdrivna kamaxlar. Detta är Renaults 1.5 liters turboladdade F1-motor från 1984. 
Den 90-gradiga V6:an producerade 700 hp vid 3.2 bar laddtryck och var så överlägsen 
trelitersmotorerna utan överladdning, att samtliga F1-stall blev tvingade bygga/köpa egna 
turbomotorer…

KEDJOR
På standardbilar med överliggande kamaxlar var drivning med 

kedjor länge förhärskande, såsom i Alfas 101/105-seriebilar, 

bild 11.

Bild 11. Den klassiska Alfa-
fyran med kamaxlarna drivna 
av två duplexkedjor. Den 
korta nedre kan inte spän-
nas, medan den övre har en 
genialt enkel kedjesträckare. 
Författaren har aldrig hört 
talas om att en kamkedja 
brustit på en Alfa-motor.

mellan rem och remhjul, remspänningen blev otillräcklig och 

remmen kuggade över. Den livsviktiga synkroniseringen mel-

lan vev- och kamaxel gick förlorad. Detta hade inte inneburit 

någon katastrof i en gammal sidventilsmotor, men i en modern 

motor med vinkelställda ventiler kolliderar kolvar och ventiler 

ofelbart, med omfattande haveri som följd. Tillverkarna “löste” 

problemet genom att tvinga på bilägarna tätt återkommande 

och dyrbara kamremsbyten. 
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På Designhögskolan i Umeå är eleverna mycket framstående 

vad det gäller form och design på fordon. Många fd elever har 

fått toppjobb hos olika biltillverkare ute i världen direkt efter 

avklarade studier. De har i flera år funnits på plats för beskåd-

ning på bilmässan i Stockholm och visat sina idéer. Bla har de 

en lerfräs som är unik bland skolor i Europa som de kan göra 

bilmodeller i full skala med.

I våras publicerades denna artikel i vår lokaltidning, 

Västerbottens-Kuriren, som jag nu fått tillstånd att visa er här 

i vår klubbtidning. Var förstås extra roligt eftersom det gällde 

Alfa Romeo!

TEXT: ANNICA NILSSON. 

TIDNINGSURKLIPP FRÅN VÄSTERBOTTENS-KURIREN

ALFAS SVAR PÅ SNOWMOBILE?
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ALEXANDERSSON LARS FÄRGELANDA  LER571 GTV6 1983 SILVER/MÖRKGRÅ
   AWF395 156 1999 RÖDMET.
ALEXANDERSSON ROGER ÖDEBORG PAR846 SPIDER 1997 SVART
ANDERSSON MARTIN LUND                        WKN398 166 3,0 2000 SILVERGRÅ
ANDERSSON THOMAS SUNDSVALL  156 SW  
ANDERSSON TOMMY UDDEVALLA ECP376 75 1987 VIT
BANG TOBIAS VÄNERSBORG FUM365 156 2,0 TS 1999 RÖD
BERTILSSON JOHAN LJUNGBYHED                     
CARLBORG ERIK NACKA TJR421 SPIDER 1995 RÖD
CARLSSON JAN TIBRO                          
CLAESSON PETER HUDDINGE EUN048 SUDSPRINT 1984 RÖD
CREMONA GIUSEPPE ALINGSÅS  BRERA 2006 SILVER
EMILSSON PER SUNDBYBERG                     
FAHLIN ANN KARLSKOGA XTY350 GT 2006 NERO MET.
FORSS ÅKE BROMMA OYP007 164 3,0 1989 RÖD
GANEVIK MATS HABO                        SNW959 156 2,0 SW  COSMIC BLUE
HOLM DANIEL MÄRSTA                         
ISSA SARGON SEGELTORP                      
JESPERSSON SVEN-ERIK TÄBY                           
JOHANSSON BO HELSINGBORG  156 SW 2000 
JOHANSSON CLAES BANKERYD                       
JÖNSSON MATTIAS TIMRÅ                          
KARLSSON PER LINKJÖPING                     
KJELL HAMMARROTH VIRESTAD LWW365 SPIDER 1983 RÖD
KRISTIANSEN PETER HÖGSÄTER BRK299 166 1999 
   CKS575 156 1998 
LARSSON KRISTIAN VIKINGSTAD  155 2,0 1992 RÖD
LARSSON MARTIN VARBERG XJU924 156 2,5 1999 SILVER
   HUL455 164 TS 1994 BLÅ
LARSSON PATRIK STOCKHOLM GDB249 33 1,7IE 1991 MÖRKBLÅ
LUNDGREN NIKLAS JÄRFÄLLA SLK614 156 2,0 TS 2001 VINRÖD MET.
MINGOTTI DENNIS RONNEBY                        
MOLIN DANIEL UPPSALA HTE712 ALFASUD TI 1975 GULD
MARELIUS NICKLAS MALMÖ                          
NIKLASSON HÅKAN MALMÖ XLM592 SPIDER 2000 RÖD
NILSSON PETER LUND                           
PETTERSSON JONAS OSKARSHAMN TKE245 156 2,0 JTS SW 2003 RÖD
PETTERSSON PER SUNDSVALL                      
RASMUSSEN JENS KASTRUP                        
SERNBRANT MATHIAS ÅKERS STYCKEBRUK EXU850 GTV6 1985 MÖRKGRÅ
SIVERKLEV ANDREAS NORRKÖPING                   159 2007 
SPETS HANS O VÄSTERÅS XYB056 166 3,0 1999 PERLEMUTT GREY
SÖDERSTRÖM DANIEL MELLBYSTRAND  75 TURBO 1987 SVART
    75 TS 1989 SVART
WENNERGREN FILIP HELSINGBORG  155 TS  BIANCO/NERO
    156 SW  ROSSO/NERO
WIKLUND MICHAEL KARLSTAD                       
WIKSTRÖM KLAUS ÖSMO WES552 SPIDER 1996 GRÖN
ÅBERG PER SOLLENTUNA                     
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AGENDA 2007 CLUB ALFA ROMEO MOTORSPORT
MÅNAD DAG STYRELSEMÖTEN ÅRSMÖTE PRESSTOPP KB UTGIVNING KB BANMÖTEN OCH TRÄFFAR OCH RALLYN ÖVRIGT

      ALFA CHALLENGE

JANUARI 10   KB 1

JANUARI

FEBRUARI 15    KB 1

FEBRUARI

MARS 10   KB 2

APRIL 13    KB 2

MAJ 1      SKOKLOSTER 

MAJ 5     GELLERÅSEN

MAJ 10   KB 3    

JUNI 15    KB 3

JUNI 30     KNUTSTORP

JULI 1     STURP RACEWAY

JULI 10   KB 4  

JULI 16     SVIESTAD  

AUGUSTI 4     KINNEKULLE  

AUGUSTI 15    KB 4    

SEPTEMBER 10   KB 5  .  

SEPTEMBER  15     MANTORP PARK  

OKTOBER 15    KB 5   

NOVEMBER 10   KB 6    

NOVEMBER 24  ÅRSMÖTE

DECEMBER 15    KB 6

Skicka in viktiga datum för träffar, aktiviteter m.m. till: nyheter@alfaromeo.org så vi får en komplett agenda för 2007.

SOMMARFEST I SKÅNE

Inför 2008 år säsong kommer vi att höja PR-licensen (dvs Prova 

Bilsport 1 gång licens) till 200 kronor. Klubben kommer att fråga 

ifall man har tagit ut en PR-licens redan under året. Från klub-

bens sida kan vi inte kontrollera att det är korrekt utan det är 

den enskilde deltagaren som har ansvaret.

Bakgrunden är att Svenska bilsportförbundet (SBF) bevakar 

PR-licenser hårdare än förut.

SBF har under 2007 bötfällt minst en förare med 2000 sek för 

att ha tagit ut Prova Bilsport fler är en gång under samma år. 

SBF har även bötfält en förare för att ha tagit ut en PR-licens 

när han har en vilande licens. Tänk på att för 2000sek så kan 

man köra flera banmöten istället för att böta.

Under 2008 kommer vi att uppmuntra våra medlemmar att ta 

Förarlicens, dvs för dem som kör på bana regelbundet, (dvs mer 

än en gång per år).

Själva licenskursen är gratis, man betalar bara för banmötet. 

Licensen kostar sedan 350 sek/år. Man kan inte hoppa över ett 

år, för då upphör den att gälla.

Detta för att under 2009 ha så många deltagare som möjligt 

med licens att köra i A, B och R. Vad vill vi åstadkomma? Jo, 

att alla som löser PR-licens kör sina första pass i C, det skall bli 

möjligt att åka i andra klasser än C om man tidigare erfarenhet 

av banåkning även med en PR-licens.

 

Club Alfa Romeo är en av de klubbar som anordnar banmöten 

och det sägs att vi är bäst på att organisera verksamheten för 

våra banåkare och inbjudan gäster, låt oss vara ett föredöme 

även i framtiden.
 

FREDRIK LAVESSON

OCH STYRELSEN FÖR CLUB ALFA ROMEO

Banmötesinformation 2008 och 2009 för A, B, C och R

Challenge



SOLMOGNA ERBJUDANDEN FRÅN ITALIEN

Alfa 159

FESTIVALERBJUDANDE
Alfa 159 inklusive:

•	 2–zon	ACC
•	 Farthållare
•	 Rattreglage	för	ljudsystem
•	 Elektriska	fönsterhissar	bak
•	 Metallic-lack
•	 Parkeringssensor	bak
•	 Visibilitypaket	(Innehåller	regnsensor,	aut.	av-

bländande	innerbackspegel	&	luftkvalité	sensor)
•	 Aluminiumfälgar	17”	Elegant
•	 Läderklädsel	inklusive	höjdjusterbar	passagerarstol
•	 Tiltbara	framstolar.
•	 CD/Radio
•	 8	högtalare
	

Festivalpris:
2,2	JTS	och	1,9	JTD	 289.900:-
2,4	JTD		 	 319.900:-
Sportwagon	 	 +10.000:-

FESTIVALERBJUDANDE
Alfa GT inklusive:

•	 2–zon	ACC
•	 Farthållare
•	 Rattreglage	för	ljudsystem
•	 Instegslister	i	aluminium
•	 CD/Radio	med	MP3
•	 8	högtalare
•	 BOSE	ljudsystem
•	 Aluminiumfälgar	17”	Håldesign	
•	 Läderklädsel
	

Festivalpris:
GT	2,0	JTS	 	 279.900:-

Alfa
För	närmaste	återförsäljare	se	www.alfaromeo.se	

eller	ring	020-44	88	00	kontorstid.	
Bl	körn	(l/100	km):	6,0	(159	1,9	JTDm	150	hk)	–	12,4	(GT	3,2).	

CO
2
	(g/km):	159	(1,9	JTDm	150	hk)	-	295	(GT	3,2).

CLUB ALFA ROMEO C/O ROLF CARSTENS, BERGABOVÄGEN 7, 133 37 SALTSJÖBADEN POSTTIDNING B


