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Nytt år och nya utmaningar.

Styrelsen har haft sitt första styrelsemö-
te för året, vi har ju tre nya styrelsemed-
lemmar och vi är en bra sammansättning.

Även om snön ligger och kylan fortfa-
rande är under noll i skrivandets stund så 
är det snart nya träffar, tiden går ju som 
bekant väldigt fort.

Redan i april är det ju träff på Jägersro 
och sen rullar det på med en hel del större 
träffar men jag hoppas att ni ordnar spon-
tana träffar runt om, och glöm inte att säga 
till om ni vill ha ekonomisk hjälp, maila 
till styrelsen med frågan.

Jag har haft kontakt med de övriga 
nordiska klubbarna och alla är överens om 
att det vore kul att ha mer samarbete och 
kunna göra mer gemensamma aktiviteter. 
Redan till Skokloster kommer ett 10 tal 
bilar från Finland och kanske kan vi få 
några från Norge och Danmark som besö-
ker oss också

2010 firade vi ju Alfa Romeo 100 år, 
under 2011 firar Italien 150 år som stads-
skick och det är inte omöjligt att Club 

Alfa Romeo kommer vara med på något 
sätt, vi har ju bra kontakt med Italienske 
Ambassadören och kanske blir det nåt som 
vi hittar på tillsammans.

Klöverbladet kommer att ha en mer 
tydlig eventkalender under 2011 och är det 
något event som ni vet säkert kommer att 
bli av inom klubben så hör av er till vår 
redaktör så vi kan lägga med det i kalen-
der, annars finns det även hemsidan där 
det går att lägga upp events.

Banmötesgruppen, i ledning av Stefan 
Atterhall, kommer att se till att vi får rap-
porter och bilder från de olika banträf-
farna in till Klöverbladet.

Banmöten är nåt alla kan åka till, man 
måste inte tävla eller ens köra på banan 
om man inte vill, det går alldeles utmärkt 
att ha en träff vid sidan av och ha en kul 
dag med mat, kaffe, prata och helt enkelt 
ha kul.

Vår vision är ju just att ”framförallt ska 
vi ha kul”

Ha en skön stund med årets första 
Klöverblad.
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REDAKTIONEN
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PRODUKTION: TM PRODUCTION
TRYCK: LITORAPID MEDIA AB, GÖTEBORG

MANUSSTOPP
MANUSSTOPP ÄR SENAST DEN 25 VARJE JÄMN MÅNAD (25 FEB, 25 APR, 25 JUN OCH SÅ VIDARE). 

REDAKTIONEN UPPSKATTAR OM MATERIALET SKICKAS IN ÄNNU TIDIGARE EFTERSOM DET BLIR EN 

VÄLDIGT STOR ARBETSBÖRDA ÖVER NÅGRA FÅ DAGAR OM ALLA SKICKAR IN MATERIAL SÅ SENT SOM 

MÖJLIGT. 

MANUSANVISNING
BIDRAG I ALLA FORMER MOTTAGES TACKSAMT. E-POST ELLER MATERIALET NEDBRÄNT PÅ CD ÄR ATT FÖRE-

DRA MEN VANLIG POST FUNGERAR OCKSÅ. KONTROLLERA ATT BILDERNA HAR GOD KVALITET MED EN UPP-

LÖSNING PÅ MINST 300 DPI. JPEG-BILDER MÅSTE VARA MINST 1,5-2,5 MB STORA FÖR ATT BLI BRA I TRYCK. 

SJÄLVKLART TAR VI ÄVEN MOT PAPPERSBILDER FÖR SKANNING. REDAKTIONEN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN 

ATT FRITT ÄNDRA I MATERIALET SAMT BESLUTA OM VILKET NUMMER MATERIALET PUBLICERAS I.

MATERIAL SKICKAS PER E-POST TILL NYHETER@ALFAROMEO.ORG. VANLIG POST SKICKAS TILL NYHETSRE-

DAKTÖRENS HEMADRESS SOM DU HITTAR I REDAKTIONSRUTAN.
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NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR STAFFAN ERLANDSSON

Fiat Romeo 300C Thema
Hur ska det gå? Fiat Group, med Sergio 
Marchionne vid rodret, stävar över okända 
hav med miljarder dollar i potten. På 
samma hav stävar övriga tillverkare, med 
målet att nå torra land och överleva. En del 
kommer att kapsejsa och försvinn spårlöst 
till havs, ihågkomna endast i historieböck-
erna.

Seglatsen sträcker sig åtminstone tre–
fyra år framåt i tiden. Minerna är sam-
manbitna och koncentrerade, det är allvar 
nu, vinna eller försvinna är det som gäller. 
Lyckligtvis för oss anhängare av det lilla 
märket verkar även strategiplaneringen ha 
skett med Alfa Romeo som en viktig del av 
inte minst USA–satsningen.

Varumärken kanske vårdas lite osnyggt, 
som Lancia Themas nya Chrysler–modell. 
Å andra sidan, kan det dra med sig Lancia 
över havet till torra land igen tycker jag 
det är OK. Med lite tur blir Alfas slagskepp 

169(?) första exemplet där en gemensam 
bottenplatta är enda påtagliga släktskapet 
med väsenskilda Chryslerprodukter som 
ändå inte skäms för sig på något vis. Lancia 
Grand Voyager är ett annat exempel på 
snabba lösningar. Förklaringen jag fått till 
namnbytet är att Lancia sålde tre–fyra bilar 
för varje Chrysler i Europa 2010. Återstår 
att se hur Svenne Familjefar tycker det är 
att ha en Lancia på garageuppfarten.

Själv väntar jag på Alfas Miata. Efter 
Genève vet vi. Den verkar dock sikta mot 
Alfas framtida och nya position i övre seg-
menten och blir nog snarare dyr, kul och 
snabb än billig, kul och snabb. 156:an var 
nog sista Alfan som såldes till budgetpris.

Nu bryr vi oss inte om det utan putsar 
upp pärlorna och sladdar lite mera i som-
mar. Ta väl hand om dem, dagens Alfa 
Romeo går inte att sladda med.

NYA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA TILL

6621 TIDVALL PER HAMNVIKSVÄGEN 22 149 51 NYNÄSHAMN  75 1989 
6620 HENRICSON JOHAN FRIISGATAN 3A 214 21 MALMÖ STW477 147 2001 SVART
6619 EKSTRÖM DAN TEGELGÅRDSGATAN 18 211 33 MALMÖ XWP979 159 2007 SVART
6618 PERSSON EMIL AMIRALSGATAN 34 LGH 1301 211 55 MALMÖ  156 SW  BLÅ
6617 LINDER JOHANNES INDUSTRIGATAN 16 112 46 STOCKHOLM SLY167 156 SW 2001 MÖRKGRÅ METALLIC
6616 SCOTT PETER OPALGATAN 53 554 47 JÖNKÖPING NSP853 159 SW TI 2,0 JTDM 2011 ALFA ROSSO
6615 SAGSJÖ LARS LÖVSKOGSÅSEN 31 427 38 BILLDAL LCA818 159 2,0 TI  VIT
6614 JENSEN KENNETH IDROTTSVÄGEN 46 A 192 66 SOLLENTUNA MKP675 SPIDER  ROSSO
6613 FREDLUND ANETTE FOLKSKOLEGATAN 3 117 35 STOCKHOLM TBD782 147  RÖD
6612 IACONELLI MARCO LINDHOLMEN 5 452 96 STRÖMSTAD ATN229 SPIDER  ROSSO SEMAFORO
6611 JONSON KLAS KÄMPEVÄGEN 4 236 34 HÖLLVIKEN  SPIDER  GRÅ
6610 MÅRTENSSON JENS STORMGATAN 6 211 20 MALMÖ BXJ801 159 SW 2006 
6609 RYDMARKER CARL S:T KRISTOFFERS VÄG 2 392 38 KALMAR  156 GTA SW 2003 LJUSBLÅMETALLIC
6608 BERGGREN JOAKIM FRIARED NORDBACKA 3 511 98 HYSSNA BEB874 GIULIA SPRINT GT VELOCE 1967 RÖD
6607 JAKOBSSON DENNIS KAPPLANDSGATAN 40 414 78 GÖTEBORG STW461  2002 SILVERGRÅ
6606 MATTEONI SILVANO FÅLLVÄGEN 3 141 70 SEGELTORP CPY709 BRERA 3,2 JTS V6 24V Q4 2008 RÖD
6605 FRANSSON KRISTOFFER UPPLANDSGATAN 57 113 28 STOCKHOLM  SPIDER 1972 RÖD
6604 TESTAD JAKOB MÖLLAREVÄGEN 10 245 61 STAFFANSTORP AWG648 156 GTA SW 2003 SILVERMETALLIC
6603 NILSSON BRIAN CHARLOTTENBURGSVÄGEN 14 169 53 SOLNA  GIULIETTA 1,4 
       MULTIAIR S&S DISTINCTIVE 2011 ALFA ROSSO METALLIC

Club Alfa Romeo Svezia (CAR) startade 1956 och är en av lan-

dets äldsta och största märkesklubbar med cirka 2100 medlem-

mar 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. 

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 Filip på kans-

liet på telefon 070-770 77 11. Du når kansliet enklast via e-post, 

medlem@alfaromeo.org

BLI MEDLEM I

Svezia

Framtiden paraderar 
i form av Giulietta QV 
på testbanan i Balocco. 
Säljer enligt målsätt-
ning och därmed är 
första steget mot en 
ljus framtid avklarat. 
När den mekaniska 
diffen återinförs köper 
jag en!
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SEKRETERAR-REFLEKTIONER BO M. HASSELBLAD

SERVICE • RESERVDELAR 
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

Auktoriserad för

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

det
35 år på samma adress!

ar-bil@swipnet.se
AutoKinito Sport – ett kunskapscenter för alla bilfantaster

Mer än en verkstad
Oavsett vilken motor, om du 
kör på bana, i skogen eller på 
gatan har vi alltid något att 
tillföra. Mer än 15 års praktisk 
erfarenhet gör Autokinito till 
experter på Alfa Romeo, men 
vi servar, trimmar och reparerar 
alla bilmärken.

Rullande landsväg
Många kommer till oss för 
att ställa in motorn med 
hjälp av vår bromsbänk eller 
chassidynamometer (rullande 
landsväg). Oavsett om du åker 
tävling eller bara bil till jobbet 
är detta det bästa sättet att få 
ut det mesta ur din bil, vare sig 
du är ute efter prestanda eller 
lägsta bränsleförbrukning.

Reservdelar
Vi jobbar med de bästa och 
flesta på marknaden förekom-
mande märken när det gäller 
reservdelar och tillbehör.

Skebogatan 5, Uppsala
Tel. 018-50 35 85

E-post: christos@autokinito.c.se
www.autokinito.se

Årsmötet i Malmö var en trevlig ljuspunkt i vinter-
mörkret och man tackar för förtroendet att fortsätta 
i styrelsen ytterligare ett par år. Genom den nyvalda 
styrelsen fick jag också äran att fortsätta som klub-
bens sekreterare under det kommande året. Jag ser 
fram emot ett år då vi kan koncentrerar styrelsens 
arbete på att förstärka det som utgör klubbens kärna 
samtidigt som vi kanske har en chans att ytterligare 
utveckla verksamheten. Med Torbjörn som vår fanbä-
rare och den laguppställning vi har är jag säker på att 
vi kommer att ha en hel del intressanta idéer att bear-
beta och arbeta med. 

Jul- och nyårshelgen gav en chans att ladda bat-
teriet lite inför de långa oxveckorna som  vi nu är 
inne i. Samtidigt har vi kommit över vändpunkten 
och dagarna börjar långsamt bli kortare och innan vi 
vet ordet av är det dags för Skokloster eller andra 1:a 
majmöten! De senaste dagarna har det varit töväder 
och det gör också att det känns som det faktiskt finns 
ett ljus i slutet av tunneln!

Efter förra årets höjdpunkt i form av Alfa Romeos 
100-årsjubileum, och de fina arrangemang vi hade i 
samband med det, så kan det kännas lite som ett mel-
lanår. Men klubbens vän den italienske ambassadören, 
som var vänlig nog att besöka årsmötet och också tala 
lite till oss, påminde oss att 2011 faktiskt är ett jubi-
leumsår för Italien. Det är nämligen 150 år sedan man 

enades som en nationalstat, under en flagga och med 
en gemensam statsförvaltning. Det kommer givetvis 
att uppmärksammas på hemmaplan i Italien men 
också bland italienare runt om i världen, var de än 
bor. Ambassaden liksom Italienska Kulturinstitutet i 
Stockholm kommer säkerligen att genomföra ett antal 
arrangemang med anledning av detta födelseår.

Men det ger ju faktiskt oss i klubben också en 
anledning till att fira lite. Vill man arrangera någon 
sammankomst hjälper det ju ofta att ”hänga upp” 
träffen kring någonting. Kanske detta kan vara en 
sådan anledning att träffas med ett tema. Kanske 
en picknick med italienska godsaken i korgarna och 
en trevlig biltur till en trevlig destination kan vara 
en idé. Kanske finns det en italiensk restaurang som 
kan vara lämpligt ställe att samlas och hylla Italien. 
Oavsett formatet kan det bli riktigt trevligt så ta 
initiativet, skriv några rader på hemsidan eller om 
datumet ligger tillräckligt långt fram i tiden, skicka 
informationen till Klöverbladet redaktion så kommer 
det med i tryck också.

Det får bli mina tankar denna gång och när jag 
nästa gång sätter mig ned för att skriva så är  våren 
ännu närmare!

HÄLSNINGAR, 
BO

Bakre raden vänster: Mikael Grans, Micha Forsgren Grönvalls, Stefan Atterhall (ej styrelseledamot, 
banmötesansvarig), Stefan Werner, Niclas Rosengren.
Främre raden vänster: Mikael Kahlin, Torbjörn Wulf, Robert Svensson, Bo Hasselblad.
Åke Nyberg saknas tyvärr då han var förhindrad att delta denna dag.

STYRELSEN 2011

Instiftad vid årsmötet 2005.

För att uppmuntra till fina ordentliga upprustningar 
och renoveringar av ”äldre” Alfa Romeo bilar har 
klubben instiftat en belöning för väl utförda insatser.

Vid årsmötet delas pris ut för bäst utförda renove-
ring, 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 årsmö-
tet.

Samma bil kan endast delta en gång.

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

Sänd ditt förslag med dokumentation till sekrete-
rare Bo M Hasselblad, Hjälmsätergatan 2 C, 582 17 
LINKÖPING alternativt sekreterare@alfaromeo.org.

Club Alfa Romeo Svezia
Renoveringsutmärkelse
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NYHETER NYHETER

Fiats ägarandel i Chrysler har ökat från 
20 till 25 procent, efter att Fiat börjat till-
verka Multiairmotorn i Dundee-fabriken i 
Michigan. Första applikationen för motorn 
blir i Fiat 500 avsedd för den amerikanska 
marknaden.

Fiat har möjlighet att ytterligare öka sitt ägande i 
Chrysler till 35 procent i två steg om fem procent, 
under förutsättning att man dels når en viss ökning 
i försäljning och omsättning (+1,5 miljarder dollar) 
utanför NAFTA (Mexiko, Kanada och USA), dels 
börjar bygga en bil baserad på en Fiat–plattform på 
plats i USA vars bränsleförbrukning understiger 40 
miles per gallon (5,9l/100km).

Efter ägarandelens ökning till 25–procent ser 
Chryslers ägarförhållanden ut enligt följande:

 UAW VEBA (fackförening) 63,5%
 Fiat 25,0%
 Finansdepartementet USA 9,2%
 Kanadensiska myndigheter 2,3%

MARCHIONNES MAJORITETSPLAN

I en intervju med den amerikanska tv–kanalen 
WPXI i Pittsburg den 3 januari 2011 spekulerar 
Fiats VD Sergio Marchionne, som även är VD för 
Chrysler, om att ta kontroll över Chrysler redan 
under 2011.

– Det är inte omöjligt att vi går över 50 pro-
cent ägarskap i Chrysler under förutsättning att 

Giftermål mellan kaross och drivlina i Mirafiorifabriken.
Foto: Fiat

På äventyr med Marchionne

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
KÄLLA: FIAT GROUP AUTOMOBILES

FIAT ÖKAR ÄGARSKAPET I CHRYSLER
Chrysleraktierna noteras på öppna marknaden, 
säger Sergio Marchionne.

För att nå dessa procent krävs dock att Fiat åter-
betalar de lån Chrysler fick av kanadensiska och 
amerikanska myndigheter i samband med krisen. 
Enligt vissa analytiker är det ingen omöjlighet och 
en återbetalning kan ske genom banklån så tidigt 
som under andra kvartalet 2011, samma tidpunkt 
som Sergio Marchionne förväntar sig att Chrysler 
åter noteras på den amerikanska börsen.

Framtiden i USA är således ljus redan idag. Nya 
Jeep Cherokee säljer över förväntningarna och 
ytterligare tolv nya modeller lanseras inom två år.

I samma intervju understryker Marchionne det 
faktum att Fiat Group inte behöver sälja verksam-
heter för at finansiera biltillverkningen samt avvi-
sar eventuella uppköpsplaner av Alfa Romeo från 
Volkswagens sida. Planerna för märket är en åter-
lansering i USA.

FIAT OCH FACKFÖRENINGARNA

Under senare tid har Sergio Marchionne och Fiat 
ställt anställda vid Mirafiorifabriken inför ett val; 
genom röstning ville Fiat ha besked om huruvida de 
skulle satsa på utbyggnad och nyproduktion alter-
nativt förlägga den produktionen annorstädes.

Som morot fanns en investering på ett antal mil-
jarder kronor som bland annat omfattar produktion 
av en ny plattform på vilken både Jeep och Alfa 

Romeo ska bygga stadsjeepar för världsomfattande 
försäljning. Planerad produktion av denna modell 
uppgår till 280 000 exemplar som mest.

I gengäld skulle arbetarna acceptera vissa för-
ändringar som 18 skift, varav ett på lördagskvällar 
att användas vid behov och då betraktas som över-
tid. Vidare behandlas regler kring övertid, sjuk-
frånvaro, raster. Frågar du företaget Fiat är dessa 
förändringar ett måste för att uppnå produktivitet i 
paritet med övriga länders biltillverkare, frågar du 
fackföreningar är det en nedmontering av de senaste 
årtiondenas avtalsförhandlingar och regler kring 
anställningstrygghet som inte bara påverkar Italien 
utan hela Europa. Jag lägger mig inte i diskussionen 
med mer än att omröstningen slutade med ett ja och 
därmed kan Mirafiorifabriken ställa in sig på SUV–
produktion. En tidigare omröstning vid Pomigliano 
d´Arco–fabriken ledde till att Pandatillverkningen 
flyttades dit från Polen efter att de anställda – något 
förenklat – röstat ja till att arbeta på polska villkor. 
Den 28 januari 2011 har det metallarbetarfacket 
FIOM utlyst generalstrejk. Hur det gick vet du när 
du läser detta.

Anställda vid Chryslers fabriker i Nordamerika 
har även de fått lära känna Marchionne och hans 
verklighet.

Återstår att se huruvida dessa nya avtal även 
påverkar svenska bilarbetare.

Mirafiori-
fabriken utan-
för Turin som 
nyligen var 
föremål för en 
kontroversiell 
omröstning.
Foto: Fiat

Hårdför revisorstyp ute på ett upp-
drag. Var finns Fiat Group om fem år?

Foto: Fiat
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Det börjar röra på sig. Första modellen att 
komma ut på marknaden efter den stra-
tegiska alliansen mellan Fiat och Chrysler 
under 2009 blir Fiat Freemont, en famil-
jebuss tidigare mer känd som Dodge 
Journey. 

Fiat Freemont debuterar på Genèvesalongen 3–13 
mars 2011, försäljningsstart är planerad till den 
andra halvan av 2011.

Tillverkningen sker i Chryslers fabrik i mexi-
kanska Toluca, där även Fiat redan idag bygger 
500–modellen avsedd för den amerikanska mark-
naden. Även BMW och Mercedes har tillverkning i 
Toluca.

Med en längd på 489 cm och en bredd av 188 cm 
bjuder Freemont på goda innerutrymmen. Bilen är 
sjusitsig, där de bakersta två sätena enkelt fälls ner 
i golvet och därmed genererar som mest 1461 liters 
bagagevolym.

Dagens Journey säljs redan i Sverige. Tre olika 
motoralternativ finns; fyrcylindrig på 2,4 liter med 
170 hk, V6 på 2,7 liter med 185 hk samt en tvåliters 
diesel med 140 hk. Prisbilden ligger mellan 249 900 
till 319 900.

Modellfloden från Fiat–Chrysler

Fiat Freemont är första resultatet av Chrysler–samarbetet. Rymlig, effektiva motorer och modern 
design. Kanske en framgång bland småbarnsfamiljerna? Foto: Fiat.

Välkommen till 
Svenska Bil när du 
ska köpa din nästa 
Alfa Romeo.
André Ingrosso. 08-505 691 15   andre.ingrosso@svenskabil.se

 

Esbogatan 8. Akalla. 08-505 692 00. Må-fre 9-18. Lö-sö 11-16. www.svenskabil.se

Alfa Romeo Giullietta. Pris från 199.900 kr.
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Kan Fiat Freemont axla manteln där Ulysse slutade? 
Moderna motorer, fräsch design och goda utrymmen är 
i alla fall en bra början. Foto: Fiat.

Lancia Phedra har tidigare varit Lanciaentusiastens 
familjebuss. Hur blir det nu? Foto: Lancia.

Freemont får nya motorer, kända från både 
Giulietta och 159. Till en början erbjuds framhjuls-
drift med 2,0 JTDm–motorn på antingen 140 eller 
170 hk. Senare kommer en fyrhjulsdriven version 
med den starkare dieseln eller Pentastar V6 på 3,6 
liter och 276 hk att finnas tillgängligt. V6:an blir 
den enda motorn som inte utvecklats av Fiat Power 
Train.

Exteriört märks skillanden på ny grill och 
kofångare, bakpartiet har även det fått ny utform-
ning med både ny kofångare och moderna LED–
lampor.

Två modeller med olika utrustningsnivå planeras. 
Gemensamt för bägge är en generös utrustningsnivå 
i paritet med Fiats Fair Price–strategi. Bägge får 
bekvämligheter som tre–zons klimatanläggning, 
farthållare, dimljus, färddator, mediasystem med 
touch–skärm samt dimljus. Den mer lyxiga vari-
anten får även 17– tums fälgar, parkeringssensorer 
och ett mer påkostat mediasystem med bland annat 
Bluetooth.

En stor skillnad aviseras inom chassiteknik, där 
Fiat förbättrat både styrning och väghållning samt 
förbättrat ljudisoleringen. Kanske en provkörning av 
dagens Journey kan ligga till grund för att bedöma 
Freemonts förbättrade egenskaper då den väl anlän-
der till Sverige? Och vem vet, kanske blir det en ny 
Lancia Phedra av den också. Familjemänniskor, åk 
och testa!
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I stort sett hemmabana 
för Alfa Romeo, Fiat och 
Lancia. Genom åren har 
många nyheter och spän-
nande koncept från koncer-
nen introducerats just här. 
Rykten gör gällande att Fiat 
Auto Group har mycket nytt 
på gång. 2011 kanske blir 
året då de flesta nyheterna 
inledde resan med en båt-
tur till Europa först?

Alfa Romeo har kanske egentli-
gen inga dundrande nyheter på 
gång? Kanske har jag fel, vilket 
skulle glädja mig. Ryktesmässigt 
talas det dock om något som 
många renläriga sportbilsentu-
siaster länge längtat efter; en 
liten vass och körglad bil som 
tar tillvara på märkets historia 
som marknadsledande körgläd-
jemaskin. Modellen benämns 
Alfa Romeo 4C och består enligt 
ryktesspridningen av en kom-
pakt och lätt sportvagnsstudie 
med fyrcylindrig motor på 250 
hk. Priset spås dock bli aningen 
större, siffror runt $70.000 har 
nämnts. Kanske kan vi få se den 
som produktionsfärdig vagn med 
debut till hösten?

Dessvärre dröjer det innan 
Alfa Romeos modellutbud får 
avlösning och utökning. 159:an 
förväntas ersättas under 2012. 
Modellen ska byggas på en för-

längd version av den nya plattform som debuterade 
med Giulietta.  Vi kan nog förvänta oss både 1,4 
Multiair, 1750 TBi och kanske en multiairversion av 
Chryslers Pentastar V6 med effekter över 300 hk. 
Kan namnet bli Giulia?

Rykten – observera rykten – gör gällande att 
sammangåendet med Chrysler kan leda till en ny 
Alfa 166 baserad på Chrysler 300:ans LX-plattform 
med kortare hjulbas som används av Chrysler 200 
och Dodge Challenger. Släng i den inte helt okända 
4,7�liters V8:an med dubbelturbo och drygt 400 hk 
och vips så har Alfa Romeo en magnifik statusvagn 
i marknadens övre segment. Helt plötsligt. 

Chrysler 300 och Dodge Challenger får avlösning 
i slutet av 2011, så optimisten väntar sig en ny Alfa 
Romeo 169 mot slutet av året.

Efter den omtvistade röstningen vid 
Mirafiorifabriken utanför Turin har Fiat givit klar-
tecken för byggnation av en ny stadsjeep från Alfa 
Romeo, närbesläktad med Jeeps motsvarighet som 
också ska byggas i samma fabrik.

Giulietta har enligt rapporterar motsvarat för-

BILUTSTÄLLNINGEN GENÈVE 3–13 MARS 2011
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: LANCIA, CHRYSLER

väntningarna. Under 2010 såldes 39 800 exemplar av 
modellen, vilket bara är 200 bilar under målet om 40 
000 sålda. 2011 kan dock bli tuffare då målet ligger 
på 100 000 sålda Giuletta, en siffra som ligger näs-
tan exakt där Alfa Romeos totala försäljningssiffror 
legat senaste åren. 2014 är en ansiktslyftning plane-
rad för modellen som då ska lanseras i USA.

MiTo står inför en facelift under 2012. Fiats två-
cylindriga 

I samband med pressvisningen av nya Giulietta 
i maj 2010 ställde jag frågan till Alfas VD Harald 
Wester om en eventuell återkomst till tävlingsba-
norna för Alfa Romeo. Svaret var att det låg många 
år framåt i tiden. Den dag Alfa Romeo gör en rejäl 
fabrikssatsning på racerbanorna drar jag slutsatsen 
att märket är räddat och förblir italienskt. Tanken 
att bygga en tävlingsverksamhet kring ett märke 
som eventuellt ska bli tyskt kanske inte är så klok. Å 
andra sidan hävdade Fiats Johan Elkann på bilmäs-
san i Detroit den 10 januari att ’’Fiat inte avser sälja 
Alfa Romeo om vi så erbjuds tonvis med pengar.’’ 
Sagan fortsätter, ryktena får fortsätta och allt slutar 
bra med en nylansering i USA och stora försälj-
ningsframgångar, åtminstone enligt affärsplanen.

Till dess får vi njuta av nyheterna på 
Genèvesalongen och kanske börja spara pengar för 
att få ihop till en Alfa Romeo 4C Competizione! 

Den stora nyheten från Lancia blir den nya och 
smäckra Ypsilon, storleksmässigt jämförbar med 
VW Polo, även om den designmässigt lirar i annan 
division. Förväntningarna är stora på en mycket 
litet förklädd Chrysler 300 som ska lanseras under 
namnet Lancia Thema. På motorsidan pratas det om 
turbodiesel från VM Motori: V6, tre liter, 240 hk och 
minimum 500 Nm vridmoment. 

Familjebussen Chrysler Grand Voyager, eller 
Town & Country, kanske kan bli en ny buss med 
Lancia Phedra på bakluckan redan i Geneve? Eller 
kommer Chrysler 200 omstöpt till klassiska Lancia 
Flavia att debutera?

Fiat förväntas presentera Freemont, en egen tolk-
ning av Dodge Journey både vad gäller emblem och 
exteriör, men även chassi och motorteknik. Mer om 
denna läser du härintill.

Pentastar:
Nyutvecklad V6 från 
Chrysler som förvän-
tas sitta i var tredje 
Chrysler/Dodge som 
produceras i framti-
den. Hittar den även 
ner i en Alfa Romeo?
Foto: Chrysler, Fiat, 
Lancia.

Nya Jeep Grand Cherokee. Kan detta månne bli grunden 
för en bergsklättrande stadsbil från Alfa?
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  vi ger ny energi till 
     gamla och nyare alfor. 

Välkommen till oss i Torshälla/Eskilstuna, 016–35 75 30 eller 
gå in på vår nya hemsida www.ccmotors.se. 

GiuliETTa  |  BErTonE  |  SpidEr  |  Giulia 
MonTrEal  |  alfETTa  |  alfETTa GTV  |  alfa 90 

– reservdelar, postorder 
– Service, reparationer, renovering 
– förgasare, bromsar, avgas 
– Topplock, motorrenovering 
– Växellådor, bakaxlar, bussningar 
– inredningar, fälgar 
– plåt, rost, lack, el 
– Snygga originaldetaljer

2.0 TS  |  2.5 V6  |  3.0 V6 
164  |  155  |  156 GTV  |  SpidEr  |  166 

fasta låga priser och fina stämplar i din servicebok
– Kamremsbyten 
– Service, olja, tändstift 
– Broms-, avgas-, hjullager 
– länkarmar, bussningar 
– 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 18.000, 20.000,  
    22.000 mil, välservade alfor brukar hålla längre...

nysydd ”fin-redning” bertone

passar till b
ertone och al

fetta

ultraljudstvätt av förgasare

helrenoverad bertone 2000 väntar på torra vägar

nyhet! progra
mmerbar för g

ata och bana

Välkommen till våra nya lokaler i Eskilstuna. Fabriksgatan 
16A, 633 46 Eskilstuna. 016–35 75 30. info@ccmotors.se

Svenljungav. 13, Målsryd. 
033-23 66 70.
Mån–fre 8–18, lör 10–13.   
www.tagejohanssonbil.se

Vi säljer och servar Alfa Romeo

Välkommen

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
Lagom till pressläggningen kommer en intervju i The Detroit News med Laura Soave, VD på Fiat 
North America. Första leveranserna av Fiat 500 i USA står för dörren vilket är trevligt. Bomben som 
släpps på intervjun är dock Alfa Romeos framtid på kontinenten.

Antagandet att Fiat 500 var första modellen ut i en offensiv från Fiat att lansera många av mär-
kets modeller i USA har inte ifrågasatts. 130 återförsäljare i storstadsområden som 2013 växer till 
200. Samma år återlanseras Alfa Romeo på kontinenten efter 17 års frånvaro. Det är här Sergio 
Marchionne kliver in och tar över intervjun.

– Jag har större förväntningar på Alfa Romeo än Fiat i Nordamerika, säger Sergio Marchionne. 
Alfa kommer att vara ett större märke än Fiat och mina förhoppningar är att Alfa ska spela i en helt 
annan liga, fortsätter Marchionne till Detroit News.

Den planerade årsproduktionen Fiat 500 beräknas till 120 000 exemplar vid fabriken i Mexiko. 
Hälften förväntas gå till Nordamerika, resten till Brasilien och Kina. Vad förväntar sig Fiat då av 
Alfa Romeo?

Stora förväntningar på 
Alfa Romeo i USA
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ALFA ROMEO MITO QUADRIFOGLIO VERDE
BORN TO RACE.

Miljöklass: Euro5. Bränsleförbrukning: 6,0 l/100 km vid blandad körning. CO
2
-utsläpp 139 g/km vid blandad körning. Bilen på bilden är extrautrustad..

Bil AB Årsta Skolgränd 00 117 43 Stockholm tlf: 00 00 00 00Bil AB
Logo

www.alfaromeo.com

1.4 MULTIAIR TURBOMOTOR 170 HK. 0 - 100 KM/T PÅ 7,5 SEK.
ALFA ROMEO MITO QV FR 210.000 KR..

I KLÖVERBLADET 3 2011

• BILMÄSSAN I BREMEN, HUR VAR DEN? 

• MUSEUM PROTOTYP I HAMBURG. 
 HADE DOM VERKLIGEN EN TIPO 159?

• ALFA–KLUBBEN I TYSKLAND, VILKA ÄR DOM?

• 10 PROCENTS RABATT PÅ DELAR HOS 
 WWW.ALFA–SERVICE.COM!

• SURFA IN, LADDA NER DIN BILS RESERVDELS-
 KATALOG, BESTÄLL I LUGN OCH RO.

• ALFASUD TI MED 300 MIL PÅ MÄTAREN. 
 HUR KÄNNS DEN ATT KÖRA, ÄR DEN SOM NY?
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Den kom, den sågs och den säljer! 
Giuliettan som ska lyfta försäljningen är en 
viktig bil för Alfa Romeo som länge lidit av 
låga försäljningssiffror. Att ta tillvara på ett 
av bilvärldens starkaste varumärken och 
omsätta det i en modern bil som ska sälja 
i stora volymer är inte helt lätt. Finns magin 
som lockat så många alfister till märket 
genom åren kvar? Eller måste man offra 
den för att sälja?

Ett första utlåtande är att Alfa har lyckats – 
Giulietta är en bra bil – helt enkelt som vilken Golf 
som helst med både fel och brister. Världsrekord i 
Euro-NCAP för sin klass, bra garantier, långa servi-
ceintervall och en gedigen kvalitetskänsla är en bra 
början. För puritanska märkesfanatiker som lever 
kvar i gamla tider kan det dock bli en svårsmält 
karamell – de blir inte nöjda förrän Alfa 90 återlan-
seras med uppdaterad instrumentering. Både värl-
den och värden ändras. Åk och provkör så förstår du 
vad jag menar. Förändringarna märks i Giuliettan 
som är företagets viktigaste kassako idag.

Provbilen är en Giulietta 2,0 JTDm med 
170-hästars diesel. Jag hämtar den på Afténs Bil i 
Åkersberga nordost om Stockholm. På parkeringen, 
bland idel härligt Stockholms-skitiga Chrysler, 
Dodge, Saab och Opel står en nytvättad vit Giulietta 
med mörktonade rutor och tar för sig med sitt utse-
ende. Betraktaren hajar till, tittar en gång till och 
ler, ett fenomen jag kommer att märka mer av senare 
under provturen. Mycket mer. 

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

En av många varianter på inredning. Ett tillval är den 
skärm som fälls upp på instrumentbrädans mitt. Ett 
annat är att växelspaksknoppen kan fås i flera olika 
färger.

ALFA ROMEO OCH JULIA
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Resan börjar på landsväg. Dieselns starka sida 
är att ge ekipaget rejäl skjuts utan större drama-
tik, något som många bokstavstroende entusiaster 
har svårt att uppskatta. En Alfa ska varvas till 
rödlinjen, gärna över 7 000 v/min, och piskas för 
att ge maximal utdelning till personen bakom rat-
ten. En dieselmotor gör inte det. Det spelar ingen 
roll att dieselns prestanda är bedövande, speciellt 
i registret mellan 80–150 km/h, eller mellan 2 000 
och 4 000 v/min, där en bruksbil antagligen kommer 
att tillbringa 85 procent av sin livstid. Leveransen 
av känsla, motorljud och fartupplevelse är dock 
inte i närheten av en bensinare med samma effekt. 
Är dessa kriterier viktiga för dig ska du inte köpa 
diesel. Personligen har jag lärt mig att uppskatta 
dieselmotorns komfortprestanda till vardags. Det 
går alldeles ypperligt att göra sugande omkörningar 
utan någon dramatik alls, vilket ofta uppskattas av 
medpassagerarna samtidigt som räkningarna från 
Shell blir behagligt låga. Min banbil är dock bensin-
driven och så kommer det att förbli.

Bakom ratten justerar jag stolen och ratten för att 
hitta rätt. Jag sitter bra, även om lårstöd saknas och 
ryggstödets skålning är blygsam. Det är inte höga 
kurvhastigheter som legat till grund för konstruk-
tionen.

Instrumentgruppen andas stil. Vita siffror på 
mätarna och röda tecken på de digitala mätarna ger, 
framförallt nattetid, en modern känsla, om än något 
dominerande röd. Den röda färgen kan, precis som 
i Audis modeller, kanske vara estetiskt tilltalande 
men för en medelålders man med läsglasögonsbe-
hov påminner det hela mest om ett par kilo köttfärs 
utsmetad över panelen så fort det skymmer ute. 
Lösningen blir att sänka intensiteten på belysningen 
kvällstid och vrida upp den under dagtid.

Inredningen i övrigt är av god kvalité. Det enda 
jag egentligen har synpunkter på är den plåtlik-
nande plastbit som pryder större delen av instru-
mentbrädan framför passageraren. Dels ser den inte 
ut som plåt, dels känns den malplacerad då resten av 
inredningen ger ett genomarbetat intryck. Ska det 
se ut som plåt, varför då inte göra den i plåt? Eller 
varför inte lite alcantara med någon vacker text 
broderad? Vem minns inte det stiliga emblemet med 
Alfetta i Alfas egna teckensnitt?

Jag rullar iväg i en tyst och behaglig miljö. 
Motorljudet är väl isolerat, ljudnivån i kupén behag-
lig. I motorvägsfart på dubbfria vinterdäck tränger 
vägljud in, men så är det på den här sidan om 600 
000 kr och framförallt på salt- och dubbdäcksan-

frätta slitna svenska motorvägar. På slät väg är 
Giuliettan mycket tyst, även i höga farter.

Motorn är en utveckling av gamla 1,9 JTDm som 
fått ytterligare 20 hk. Karaktären är diesel – under 
1 700 v/min händer inte mycket, sen frustar det till 
rejält upp mot dryga 4 000 v/min innan det är dags 
att växla, något som händer ofta vid aktiv körning.

Växellådan ger en distinkt känsla med klara och 
tydliga lägen till vardagsbruk. Jag kommer fram 
till rondellerna där Roslagsvägen från Åkersberga 
går under E18. Hitintills har det varit som vilken 
bil som helst, men första rondellen ger en klar indi-
kation på att detta är en glad bil. Nästa rondell 
tas i högre fart och glädjen infinner sig. En snabb 
180-graderssväng i sista rondellen för ännu en repa 
i rondellerna bekräftar glädjeruset; Giulietta trivs! 
Styrningen är imponerande direkt, med en lika 
imponerande låg grad av understyrdhet. Till sist 
börjar dock elektroniken lägga sig i och bestämmer 
vilket spår jag ska hålla mig i. 

Giuliettan håller fanan högt gällande körglädje, 
dessvärre tar svenska vintervägar med omväxlande 
snö, is och slask udden ur upplevelsen. Bilen ska 
njutas tidiga försommarmorgnar längs krokiga små 
landsvägar med fri sikt. Resten av året får man nöja 
sig med att äga en vacker, bekväm och uppseende-
väckande vagn. En avstängningsknapp för antis-
laddsystemet hade dock inte varit fel. Jag är överty-
gad om att Giuliettan, med riktiga vinterdäck, kan 
erbjuda ännu en dimension av körglädje på avlysta 
vintervägar i Värmlandsskogarna – det finns mer 
glädje att hämta bortom frenetiskt knakande och 

pysande ventiler i antisladdsystemet. Det är lite som 
att köpa en flaska av favoritvinet och upptäcka att 
du inte har någon korkskruv tillgänglig. Dessutom 
anser jag att själva idén med en integrerad elek-
tronisk diff-funktion som arbetar med bromsarna 
är lika befängd på en Alfa som en BMW. Visst, det 
sparar mycket pengar vid tillverkningen, men glada 
bilar ska ha lameller i diffen.

DNA-knappen förs med fördel över till läge 
Dynamic (varför inte Dinamico??) under körning. 
Skillnaden blir då mer påtaglig; hela bilen rister 
till och börjar accelerera med samma gaspedalsläge 
som tidigare enbart förmådde hålla jämn fart. Jag 
kan utan tvekan slå fast att arvet från Alfa Romeos 
historia finns där. Samma råa upplevelse som du 
får i en lagom modifierad Alfetta GTV6 får du inte 
i Giulietta, men det är en 
modern tolkning av en 
utmanare i Golfklassen där 
man lyckats baka in glädje, 
själ och hjärta samtidigt 
som bilen ger konkurrenterna en match och dess-
utom överträffar dem på många punkter. Det bästa 
betyget på bilen ur entusiastens synpunkt är att 
Giuliettan dessutom är en vagn man gärna tar för en 
liten sväng efter att dottern somnat. Kanske har den 
där kiosken vi körde förbi på väg till fjällen uppe i 
Dalarna nattöppet? Det får räcka med fem timmars 
sömn inatt, jag åker dit och kollar!

En annan aspekt i dessa tider där allt man 
gör och äger ska vara ett statement torde passa 
Giuliettan alldeles utmärkt – den gör allt som kon-
kurrenterna gör och berättar samtidigt en hel del 
om ägarens goda smak och integritet; jag törs sticka 
ut och jag är uppkäftig! Bekräftelse på detta får jag 
då jag rullar runt i vår lilla stad Sigtuna. Gamla, 
unga, damer, herrar, tjejer och killar; alla reagerar 
på Giuliettan. Huvudvridningar och ibland rena 
stirrningar följer mig. Reklamsloganen Utan hjärta 
är vi bara maskiner kan gott ersättas av Jag är vack-
er, har själ och är stolt över det!

Att sammanfatta en bil är svårt. För mig är 
Giuliettan en vagn som uppfyller de krav jag har 

på en glad bil. Den kanske inte är bäst på det ena 
eller det andra, men den ger mig definitivt det utse-
ende, magin från märkets anrika historia och inte 
minst en riktigt trevlig körupplevelse bakom ratten. 
Samtidigt är den så bra att vem som helst kan köpa 
den och trivas. Även före detta Golf-ägare. 

Alfas konstruktörer hade det inte lätt då 
Giuliettan skulle konstrueras. Å ena sidan fanns 
en hel värld av hängivna alfister som dyrkar mär-
kets historiska vagnar att ta hänsyn till, å andra 
sidan en modern värld fylld av bilmodeller från 
övriga tillverkare som skulle överträffas även i det 
som traditionellt (läs fram till Alfa 156) inte varit 
Alfas paradgrenar; tillförlitlighet och kvalitet. Nu 
finns bilen därute, men konkurrensen är knivskarp. 
Giuliettan är mycket bra, men den är inte en Alfetta 

eller ens en 75:a. Den är heller 
inte en VW Golf, snarare en 
modern och samtida italiensk 
tolkning av Golf kryddad med 
de viktiga egenskaper som en 

traditionell Alfaköpare kräver; körglädje, design och 
attityd. Detta är också vad marknaden kräver, en 
bil som är lika bra som en Golf men ändå en Alfa. 
Företaget Alfa Romeo kommer inte att trygga sin 
framtid på grund av att vi märkesentusiaster köper 
den, de nya kunderna är de som tidigare körde före-
trädesvis tyska och japanska småbilar. Den moder-
na, ekonomiskt självständiga kvinnan är också en 
viktig kund, Giuliettan har definitivt egenskaper 
som attraherar kvinnor. 

Att döma av senare tiders Alfa Romeo (156/
GT/159 med flera) är inte dålig kvalitet längre 
någon påträngande egenskap. Andrahandsvärdet 
beskrivs ofta av slentrian som uselt på en Alfa. Och 
de rostar och går sönder. För de som följt 159:ans 
begpriser sen lanseringen kanske verkligheten ser 
annorlunda ut, liksom på 156:an. De är varken bätt-
re eller sämre än andra bilar. Den nya importören 
har sänkt reservdelspriserna med 30 procent, vilket 
tillsammans med mycket seriösa ansträngningar att 
utöka återförsäljarantal och servicepunkter i landet 
avfärdat de sista världsliga anmärkningarna mot 

’’Den är så bra att vem som 
helst kan köpa den’’
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Pro e contro

Motor 
Rak 4–cyl med dubbla överliggande kamaxlar, fyra ventiler 
per cylinder. Kompression 16,5. Borrning/slag 83/90,4 mm, 
volym 1 956 cm3. Max effekt 170 hk (125 kW) vid 4 000 r/
min. Max vridmoment 350 Nm vid 1 750 r/min. 
Kraftöverföring 
Motorn fram. Framhjulsdrift. 6-växlad manuell. 
Fjädring/hjulställ 
Framvagn med MacPherson, aluminiumbärarmar. 
Krängningshämmare. Multilänkbakaxel med länkarmar i alu-
minium, krängningshämmare.  
Styrning 
Kuggstång, elektromekanisk servo, vändcirkel 10,9 m. 
Bromsar 
Ventilerade skivbromsar fram, solida bak. Diameter 305/264 
mm fram/bak. ABS. 
Hjul/däck 
Fälg 7 tum, däck 205/55/R16. 
Mått/vikt (cm/kg) 
Axelavstånd 263, längd 435, bredd 180, höjd 146. Spårvidd 

155/155. Tjänstevikt 1 410, max släpvikt 1 410. Bränsletank 
60 liter. 
Fartresurser 
Acceleration 0-100 km/h 8,0 s, toppfart 218 km/h.  
Förbrukning/utsläpp 
Blandad körning 0,47 l/mil. CO–utsläpp 124 g/km, Euro 5 
Reservdelspriser Giulietta
Framskärm  1 725 kr olackad 
Bromsskivor fram/bak  1 756/1 281 kr
Bromsbelägg fram/bak 1 235/  1 010kr
Strålkastare komplett 4 187 kr (ej xenon) 
Service 2,0 JTDm 170
3 500 mil 3 332 kr
7 000 mil 5 338 kr 
Kamremsintervall
4 år/14 000 mil (uppgift från instruktionsbok, inte 
bekräftat från Alfa Romeo Sverige) 
Fordonsskatt
1 372 kr/år

TEKNISKA DATA Giulietta 2,0 JTDm 170

GIULIETTA BERLINA TI 1957
TOPPFART 155 KM/H
RAK 4–CYL 1290 CC MED 65 HK
TOMVIKT 908 KG

GIULIETTA 1,8 SERIE 1 1979
TOPPFART 180 KM/H
RAK 4–CYL 1 779 CC MED 122 HK
TOMVIKT 1 100 KG

GIULIETTA 2,0 JTDM 2011
TOPPFART 218 KM/H
RAK 4–CYL 1956 CC MED 170 HK
TOMVIKT 1 320 KG

Alfa. Allt är klart, nu återstår bara att sälja bilar!

Jag kan dessvärre inte berätta för dig vad du 
ska köra för bil. På en rak fråga svarar jag dock 
Giulietta, så länge du inte behöver kombi. Övriga 
val är svåra nog, då Giuliettan finns med sex olika 
motorer, ett närapå obscent antal kombinationer av 
tillbehör och dessutom snart med dubbellkopplings-
lådan TCT!

Bensin eller diesel? Valet är svårt. Personligen 
lutar jag åt 170 hk Multiair som realistiskt vardags-
alternativ, även om QV-versionen givetvis alltid 
är önskvärd. Diesel går bort, trots min välvilliga 
inställning till dieselmaskinen som kraftkälla i 
bruksfordonet. Giuliettans inneboende kurvkra-
markärlek är för stor och en varvvillig bensinare 
höjer trots allt upplevelsen ett par snäpp. Prisbelönt 
Multiairteknologi under huven kännas inte heller 
fel. Tjänstebilsföraren kanske satsar på 2,0 JTDm 
140 med TCT-låda.

Under våren trillar siffrorna in som förhopp-
ningsvis bekräftar att Alfa är på rätt väg. December 
2010 slutade med en ökning på 38,4 procent för Alfa 
Romeo i EU+EFTA. Målet om 40 000 sålda Giulietta 
för 2010 nåddes sånär som på 200 vagnar. Hade vi i 
Sverige samma köpvanor som våra danska vänner 

+ Design, Körglädje, Chassi

Baksäte, Plastpanel, Antisladdtotalitär– 

Giulietta från fordom

hade målet överträffats. Det är alltså ditt och mitt 
fel att Alfa inte nådde fram. Ut och köp idag!
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Att sia om en bils framtida underhåll är inte 
enkelt då det krävs tusentals mil och år av 
brukande innan eventuella svagheter visar 
sig. Proffsen på Power Car i Årsta kan 
dock redan idag ha åsikter om konstruktio-
nen.

En fredagseftermiddag, lagom till kaffet kliver jag 
in på Power Car i Stockholms södra förorter. Förste 
mästermekanikern Boris Carlsson med andre mäs-
termekanikern och tillika sonen Niklas Carlsson 
njuter av sitt kaffe. Själve verkmästaren och ägaren 
Launo Mori fixar med van hand en espresso till mig. 

Eter lite småprat är det dags att syna Giuliettan 
i sömmarna. Luano kör in den i verkstaden och 
det tar inte många sekunder innan allt som går att 
öppna är öppet. Boris, Niklas och Luano far med 
vana händer över karossen.

– Dom har verkligen lyckats med karosspass-
ningen, konstaterar Luano. Inte en ojämn skarv 
någonstans!

– Njae, fyller Boris i. Tittar du noga i överkant av 
vindrutan ser du att den ligger lite djupare än taket 
där de två möts i rutans överkant. Där kan det bli 
stenskott.

Jag lurar in Niklas som med sina 181 cm är precis 
en cm kortare än jag själv för att visa hur uselt det 
är med utrymme. Döm om min förvåning när han 
har flera centimeter tillgodo!

– Det är inga problem här, säger Niklas. Fast du 
kanske har en sån där italiensk kropp?

Svaret på den frågan blir ja – korta ben och lång 
överkropp. Längden på över- respektive underkropp 
styr hur bra du sitter i baksätet. 

Det är dags för Luano att sätta sig bakom ratten 
och finna sig tillrätta.

– Här sitter jag bra, konstaterar han. Bilen är 
bred och rymlig i framsätet. Inredningen är fantas-
tisk, speciellt gillar jag helheten som inredningens 
alla detaljer skapar, berömmer Luano. Köper man 
en Armani-kostym krävs även vackra skor och 
det har Alfa lyckats med – ingen detalj är påfal-
lande skämmig utan allt fungerar ihop, konstaterar 
Luano.

Kanske har bilföretagen uppmärksammat att 
även kvinnor köper bilar nuförtiden. Designen, stor-
leken och inte minst krocksäkerheten är alla detal-

UNDER KJOLEN PÅ GIULIETTA

jer som är viktiga för kvinnliga bilköpare, och där 
når Giulietta långt.

Nästa steg blir lyften. Herrarna på Power Car 
hissar upp och försvinner in under bilen.

– Äntligen har dom dragit den uppåt, jublar 
Niklas! 

Vi träffas alla runt vänster bakhjul och låter 
Niklas förklara sitt kryptiska utrop.

– På 156:an går handbromskabeln nedåt. När 
gummidamasken spricker rinner vatten in där och 
på vintern fryser hela klabbet ihop. Nu är det ett 
minne blott, förklarar Niklas.

Andra uppskattade detaljer är motorskyddet som 
är tillverkat i två delar, liksom kapslade bromsrör 
och en vid en första anblick väderbeständig botten-
platta. En annan fin detalj är avgasröret där upp-
hängningsfästena är skruvade i karossen. Enekelt 
att byta, bara att skruva dit en ny då det är dags för 
byte efter några år. 

– Det verkar som konstruktörerna faktiskt haft 
som mål att konstruera en lättmekad bil, säger 
Boris. Mycket är klokt byggt, som exempelvis främ-

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Boris, Niklas och Luano finner många glädjeämnen under Giuliettan. Niklas ser dock aningen tvek-
samt på utformningen av handbromsvajerns karossgenomföring.

I mitten av bild syns hur handbromsvajerns hölje kom-
mer ner uppifrån höger och därmed hindrar fukt att 
tränga in i höljet och orsaka rost eller fastfrysning.

Karossdelarnas inpassning får med beröm godkänt av Luano. Traditionen med dolda 
bakre dörrhandtag fortsätter på även denna modell.
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re bärarmarna där nedre spindelleden sitter nitad. 
Kanske kan man bara byta spindelled och inte hela 
bärarmen, precis som man gjorde förr i tiden?

På ett par ställen blickar dock lackad plåt fram i 
den slitbeständiga massan.

– Här har dom antingen haft bilen på ställning 
eller tejpat då dom sprejade underredet, säger 
Niklas. Kolla så ser du en stor fläck av lackad balk 
som saknar rostskydd.

– Samma sak här, hojtar Boris från vänster fram-
hjul. Precis som på 147/156 ligger kanten från fram-
skärmen naken mitt i hjulsprutet. Varför la dom 
inte dit ett stänkskydd eller en plastbit som skydd, 
undrar Boris.

Rostskyddet av bottenplattan får betyget halvbra 
av dessa luttrade herrar. Kanske en sväng förbi rost-
skyddsfirman garanterar en trygg framtid på våra 
översaltade vägar?

En annan intressant observation gör vi under jak-
ten på lyftpunkter. Någon har antagligen lyft bilen 
på fyrpelarlyft och lagt lyftens armar dikt an mot 
det plåtveck som bildar en skarv mellan tröskellå-
dan och underredet – utan gummiskydd – med följd 
att detta veck är deformerat på fyra ställen. En koll 
i instruktionsboken visar att detta veck är avsett att 
lyfta bilen med originaldomkraften. Fyrpelarlyft 
går mycket väl att använda, bara den gode operatö-

ren orkar böja sig ner och titta var anliggningsytor-
na hamnar. Kanske något för ägare till nya Giulietta 
att nämna lite försiktigt då det är dags för service 
och för köpare av begagnade exemplar att kolla?

Så är det dags för provkörning. Boris kommer 
tillbaka och förefaller vara nöjd.

– Den gick tyst och fint, säger han. Trevligt vrid-
moment och bra bromsar var det också.

Näste man bakom ratten blir Luano, som även 
han kommer tillbaka och är nöjd.

– Den går bra, instrument och knappar känns 
gedigna även om de är tillverkade i plast. Jag tycker 
det är en bra bil, säger Luano. Fast serviceinter-
vall om 3 500 mil känns lite långt, speciellt i kalla 
Sverige där det tar tid innan allt blir varmt. Kanske 
man ska planera in ett årligt oljebyte utöver ordina-
rie service, funderar Luano. 

Vi avrundar med en sammantaget positiv upp-
levelse. Alla bilar har både bra och dåliga sidor. 
Trions erfarenhet och förmåga att snabbt identifiera 
bra respektive dåliga konstruktioner är impone-
rande. Om jag köper en Giulietta har pratstunden 
med herrarna på Power Car inte avskräckt mig. En 
ordentlig rostskyddsbehandling samt stänkskydd 
fram löser problemen, sen återstår glädjen du serve-
ras bakom ratten.

Luano Mori konstaterar att Giuliettans inred-
ning utgör en estetiskt tilltalande helhet, spe-
ciellt på provbilen som var utrustad med läder-
klädsel av hög klass.

Ovarsamhet med fyrpelarlyften resulterar 
gärna i nybockad plåt. Kontrollera noga om 
du köper begagnat.



Robert Hagblom, 
Giulietta och känslorna
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OriginalmOnterat på världens främsta bilar.
När du kör en av de bästa bilarna i världen vill du inte pruta på prestanda,
stil eller säkerhet. Det är därför däck från Pirelli sitter originalmonterat 
på just din bil. Pirelli – alltid i täten.

pirelli.se

Under en tur genom Roslagen tog sig 
Robert Hagblom an Alfa Romeo Giulietta 
2,0 JTDm. Hans erfarenheter och känslan 
efter denna första träff, med kraftig tonvikt 
på livet bakom ratten är intressanta. Läs 
och begrunda hur detta oljebrännande 
framtidshopp påverkade Robert Hagblom.

För er som närvarat vid klubbens banmöten är 
Robert Hagblom inte okänd. En ödmjuk man som 
mest går omkring och njuter av tillvaron på banan. 
I sin silverfärgade Giulietta med dryga 30 000 mil 
på mätaren har han dock förödmjukat betydligt mer 
hästkraftsstinna bilar, både vid klubbens banmö-
ten men även vid andra evenemang. Jag känner mig 
således lugn inför en tur med denne man som gillar 
att ha kul bakom ratten.

Turen börjar på knaggliga Roslagsvägar som 
består av svartis, slask, snö, packad snö och blöt 
asfalt. Vägen med sina många glädjande kurvkom-
binationer torde locka till många onödiga mil för de 
körupplevelseknarkare som känner till vägarna i 
området.

Det tar ett par- tre kilometer bakom ratten innan 
första reaktionen kommer. Ett smil infinner sig i 
Roberts ansikte. Första verbala kommentaren på 
livet bakom ratten i en Giulietta kommer strax där-
efter.

– Vilken körkänsla, den här är kul att köra, 
utbrister Robert leende.

Efter en stunds tillvänjning av läge Normal visar 
jag Robert DNA-reglaget och hur Dynamic-läget 
väljs. Vid jämn gas rycker det till, du känner i ratten 
att styrningen blir mer distinkt och samtidigt börjar 
bilen accelera, trots att du inte ändrat gaspedalens 
läge. Det är dags att köra på allvar. I mörker är det 
än mer spektakulärt då även instrumentbelysningen 
blinkar till samtidigt som Dynamic lyser i saftigt 
rött från displayen mellan huvudinstrumenten. Hela 

bilen går upp på tå (nåja) och körningen blir ännu 
trevligare i detta mer sportiga läge som dessutom 
ger mer vridmoment. I Dynamic-läget ökar vridet 
från 320 Nm vid 1500 v/min till 350 Nm vid 1750 v/
min jämfört med läge Normal.

– Hela bilen känns rappare och svarar bättre 
på gasen i Dynamicläget , konstaterar Robert. 
Växellådan är lättarbetad och exakt även om den är 
något högt växlad.

Ratten saknar dock en del justermån för att passa 
Roberts körställning. Ytterligare justermån nedåt 
efterlyses av Robert.

Bromsarnas bett är bra. På kontinentalt manér 
tänds varningsblinkersen vid kraftiga inbromsning-
ar, vilket är bra, inte minst på motorväg.

Dagen till ära bjöd moder natur på kraftiga vin-
dar med rejäl styrka.

– Högfarts–stabiliteten är imponerande, inte ett 
dugg sidvindskänslig trots detta blåsande tvärs 
vägen, tycker Robert.

Allt är nu inte bara bra och trevligt. Ett par 
detaljer är inte riktigt till Roberts belåtenhet.

– Inredningen är bra, men nog känns nedre delen 
av dörrarnas insida smäckig, anser Robert. Fast det 
sämsta är nog att jag tycker stolarnas stöd för låren 
är dåligt. Sitsen är helt enkelt för kort och låren 
saknar stöd.

Då vi till sist skiljs åt sammanfattar Robert bilen 
på ett sätt som borde få Giuliettans konstruktörer 
att känna sig stolta över att ha nått sitt mål med 
endast ett par missar.

– Det jag känner är att bilen är kul och mycket 
underhållande att köra, jag kommer på mig själv 
med att växla ner i onödan för att få känna suget av 
dieselmotorns acceleration. Bilen är helt enkelt en 
landsvägsmissil, avslutar Robert och kliver ur bilen 
med ett brett leende som lär sitta kvar en god stund 
in på kvällen.

Tack till Robert Hagblom!

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Landsvägsmissilen Giulietta 2,0 
JTDm åtnjuts bäst under långa etap-
per i raskt tempo. Robert Hagblom 
trivs riktigt bra.

Bakom ratten på njutningsverktyget i det 
som en gång var Elvnäs, idag Älvsnäs, belä-
get i Roslagens famn.

Robert Hagblom tar en kort rast för att samla sig 
innan det är dags att för nya äventyr.
Observera karossidans nedsmutsning som visar 
luftströmmens väg längs karossen.



FÄRDIGRENOVERAD DRÖMVAGN

I Klöverbladet 2 2009 läste vi den första delen 
av Magnus Holms Giulietta–renovering. Idag 
har Magnus nått vägs ände och drömbilen 
– en Giulietta Spider från 1960 – är klar. Följ 
med på renoveringsresan som utspelat sig i 
garaget, framför datorn och i telefon.

RENOVERINGEN
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TEXT & FOTO: MAGNUS HOLM 2010

Kan det bli vackrare?



RENOVERINGEN

34 KLÖVERBLADET

RENOVERINGEN

35KLÖVERBLADET

– Varför slutar en renovering nästan alltid på 
samma sätt? Man börjar lite försiktigt, sen 
skall man bara fixa lite till och helt plötsligt 
har man hela bilen i molekyler. Att hålla den 
uppsatta budgeten visar sig än en gång 
vara ett omöjligt uppdrag. Att man aldrig lär 
sig.

Då vi senast läste om Magnus Holms renovering var 
vi framme vid en färdig kaross som dock saknade 
många vitala delar. Fortsättningen börjar här!

Karossen var alltså färdigrenoverad och jakten 
på fler delar fortsatte. Hittade ett utbytesblock i 
Skåne och fyllde det sedan med delar från främst 
Jonta på CC-Motors. Ett motorblock utan motor-
nummer är enligt mig det näst bästa efter matching 
numbers. Eftersom det var delar från flera olika 
motorer bestämde jag mig för att först slipa och 

sedan balansera vevpartiet ihop med remskiva, 
svänghjul och koppling. Toppen fick nya styrning-
ar, ventiler och sätena mirafrästa. Vevstakarna 
fick nya lager i lilländan och även kolvar, 
foder, kedjor och en del övriga slitdelar köptes 
nytt. Hittade lyckligtvis en ny Solexförgasare 
till bilen vilket gladde mig mycket. Delar till 
Solexförgasare är varken lätta att hitta eller bil-
liga. En ny packningssats fick jag dock köpa. 
Bränsletanken badades invändigt med fosforsyra 
och behandlades sedan med ett tanksealerkit från 
US Car Parts. Avgassystemet köptes av Häckner i 
Tyskland. De vägrade sälja ett rostfritt system till 
mig med motiveringen att ljudbilden skulle bli fel-
aktig. Mycket seriöst vill jag lova! 

En femväxlad låda inköptes och försågs med 
nya lager, hubbar, synkringar samt en ny skiftgaf-
fel. Fem växlar är ju inte original till min bil men 
med en extra original fyrväxlad låda i garaget så 
känns det ändå OK. Den får väl följa bilen vid en 
ev. försäljning.

Bakaxeln togs även den isär och det visade sig 
att kronhjul och pinjong var ohjälpligt utslitet. 
Jonta hittade en något bättre uppsättning och med 
nya lager så sattes den ihop. Det visade sig dock 
senare att den viner lite vid gasuppsläpp så om 
någon förfogar över en uppsättning kronhjul/pin-
jong (gärna nytt) så får du gärna höra av dig till 
mig. Någon möjlighet att justera bort ljudet finns 
inte enligt Jonta. Bra betalt kan det nog bli efter-
som det är den enda svaga delen på bilen nu. Alla 
bussningar byttes ut mot nya dito.

Framvagnen fick också alla slitna delar utbytta. 
När det kom till fjädrar så köptes en uppsättning 
orginalhöga fjädrar. Sänkning förstör lite av det 
lätta kassiska utseendet tycker jag. Koni klassic 
stötdämpare till det gav en fin körkänsla. Inte för 
stumt men ändå fast.

Alla skruvar, muttrar, brickor och beslag ytbe-
handlades med antingen blåkromatering eller 
svartkromatering. Original är ju en hel del delar 
obehandlade men det håller ju inte så bra i detta 
klimatet så även här gjordes ett litet avsteg från 
originalet.

Stötfångarna var inte så värst rostiga men de 
hade en hel del otäckt vassa bucklor. Dalakrom i 
Borlänge gjorde dock ett jättejobb och när jag fick 
tillbaka delarna kunde jag inte tro mina ögon. De 
var som nya, helt perfekta. 

Fick även ett tips av dem att måla insidan av 
stötfångarna med epoxifärg för att hållbarheten 
skall bli som bäst. Den råa ytan där är svår att 
täcka totalt med krom med följden att rosten återi-
gen får fäste. Fick även reda på att det sämsta man 
kan göra om man har bucklor på kromade delar 
är att försöka rikta dem själv. Det är lätt att man 
bankar in gammalt krom i plåten och sedan fäster 
inte det nya kromet på dessa ytor. De skall alltid 

avkromateras innan de bearbetas. Så jag tvättade 
bara delarna innan de skickades iväg.

Bromsbackarna fick nytt belag som slipades in 
mot nysvarvade trummor. Nya hjulcylindrar, huvud-
bromscylinder samt förtennade bromsledningar av 
kopparlegering monterades också. Fantastiskt vack-
ra trummor föresten. Moderna skivor ser ju fjolliga 
ut i jämförelse.

Kabelhärvan var i upplösningstillstånd och det 
fick bli ett nytt från Classic Wiring. De var väldigt 
professionella och jag fick flera uppgifter att fylla 
i angående vilket fabrikat det var på bland annat 
startmotor, reläer, generator och signalhorn. Sedan 
gjordes ett kablage som passade precis till min bil 
med en grymt bra passform. Rätt kabelskor överallt!

Startmotorn renoverades och generatorn fick 
köpas ny. Hittade en likströmmare som till utseen-
det var väldigt lik originalet. 

När det kom till inredningen så stod valet mellan 
svart och grå vinyl. Skinn var ett för stort avsteg 
från original tyckte jag. Det blev grå vinyl med röd 
piping från RE-Originals i USA. En färgkombi-
nation som fanns att välja när bilen var ny vad jag 
förstår. Därifrån kommer även stoppning, dörrsidor 
och alla mattor samt sufflett. 

Passformen på stolsklädseln var inte helt perfekt 
skall sägas men vad jag vet är RE Originals de enda 
som levererar rätt klädsel till de tidiga bilarna. 
På senare modeller så ändrades utseendet och den 
typen av klädsel finns att köpa lite överallt. Hade 
inte råd att få dem uppsydda här hemma heller och 
det som var kvar på de gamla stolarna hade inte 
fungerat som mallar till en ny.

Cabställningen var en historia för sig. Den som 
följde med bilen var till en 750-serie bil och därmed 
var den för kort. Att min modell av cabställning 

Bild 1
Köksbordet är 
dukat.

Bild 2
5-växlat och 
faktiskt lättre-
noverat.

Bild 3
I en sportbil 
skall man sitta 
lågt med raka 
och kanske 
långa  ben.

Bild 4
Självklart så 
sitter kliste-
retiketten på 
växellådan där 
också.

Bild 5
En vacker och 
välljudande 
men även miss-
ljudande bak-
axel.

Bild 6
Bucklorna på 
underredet är 
original.
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Reservdelsfirmor
Under renoveringen har jag kommit i 
kontakt med många firmor. Kvalitén på 
delarna jag beställt har varit ganska 
jämn, ingen har utmärkt sig negativt eller 
riktigt positivt, förutom den enastående 
kabelhärvan. Min erfarenhet är att bland 
de etablerade så kan man handla efter 
prislappen. Höga priser genererar gene-
rellt inte bättre passform. Några undantag 
finns naturligtvis.

www.okp.de Tyskland:
Har väldigt mycket delar. Det kan vara 
värt att fråga efter saker även om de inte 
är listade på hemsidan. Hittade min nya 
förgasare genom att fråga!

www.heinbrand.com Tyskland:

Vissa delar till bra priser, lite längre leve-
ranstid på saker från dem dock.

www.haeckner-shop.com Tyskland:
Mycket lätta att prata med. Har också en 
del unika delar som jag bara hittade där. 
Fina avgassystem.

www.classicalfa.com England: 
Klart billigast på motordelar. Snabba 
leveranser också.

www.alfastop.co.uk England: 
Har mycket delar men totalt omöjlig att 
komma i kontakt med via hemsidan eller 
mail. Inga inköp gjorda på grund av detta.

http://stores.intuitwebsites.com 
VeloceSpace, USA:
Har en del gummidetaljer jag inte hittade 
någon annanstans. God kvallitet.

http://reoriginals.com USA: 
Har väldigt mycket delar och lätta att 
komma i kontakt med. Bra kvallitet överlag.

http://classicwiring.com USA: 
Troligen bäst på kabelhärvor på denna 
planet. Kopiöst med kunskap, dock inte 
billigast men klart prisvärt ändå.

www.afra.it Italien:
Har mer delar än de listar men engelsk-
kunskaperna kunde ha varit bättre. 
Alternativt kunde mina italienskakunska-
per varit bättre…

www.ccmotors.d.se Eskilstuna Sverige:
Rejält med beg. delar till gamla Alfor. En 
jättestor kunskapskälla att ösa ur. 

www.obelixbil.se Munkedal Sverige:

En av få lackerare som kan tänka sig lägga 
lite extra tid på entusiastbilar i min när-
het. Grymt duktig.

www.dalakrom.se Borlänge Sverige:
Makalöst duktiga och håller utlovade 
leveransdatum (ingen självklarhet bland 
mindre företagare). Dock en bra bit över 
ett halvt års orderstock, när jag lämnade 
mina delar.

www.lackforum.com  Eskilstuna Sverige:
En av få kromlackerare jag känner till. 
Inte billigt och lite sena leveranser men 
helt OK resultat.

www.jkpg-motor.se Jönköping Sverige
Kortade och balanserade den något långa 
kardanaxeln. Mycket bra service.

www.uscarparts.nu Uddevalla Sverige:
Tankrenoveringsmaterial.

Magnus Holm:
irus@swipnet.se
Telefon: 0705-316529

endast satt på bilar tillverkade mellan 1959 till någon gång 1961 gjorde 
inte saken lättare. Fick dock kontakt med en amerikan som hade en bil 
med chassinummer som bara var ett par hundra från min. Han måttade 
upp alla mått på de stag jag behövde och sedan kunde jag modifiera min så 
den stämde. Alla leder fick nya slitbrickor samt nya skruvar som var väl-
digt lika originalet.

Alla lampor på bilen är nya runt om. Strålkastarinsatserna från Carello 
är helt underbara. Instrumenteringen renoverad och så även alla reglage.

Ratten hade en del torrsprickor i bakeliten så jag spacklade upp den och 
lackade den med en halvblank svart kulör som sedan polerades upp. 

Ljusblinkringen i ratten, handbromsspaken samt reflexhållarna bak var 
av gjuten aluminiumlegering och väldigt poriga. Ingen ville ta på sig att 
kroma dessa så det fick bli kromlackering istället. Resultatet blev riktigt 
bra och det är svårt att skilja lystern från riktigt krom.

Att hålla budgeten visade sig än en gång vara omöjligt. Jag räknade till 
exempel inte med att alla bussningar, gummilister, genomföringar och alla 
andra detaljer av gummi skulle kosta en bra bit över 40.000 kr…

När man gett sig in i leken och satt ribban så högt man vågar är det 
svårt att bromsa i tid. Tror jag bytt alla slitdelar som finns att hitta. 
Mycket andra nya delar, en del till och med NOS och då blev slutsumman 
ganska hög. 

Så här i efterhand kan jag inget annat säga än att det varit värt var-
enda krona. Tror ingen annan bil gett mig så många leenden som den här 
när jag varit ute och åkt. Under 2010 blev det nästan 200mil. Det är inget 
museiföremål utan den skall brukas så fort vädret tillåter. Att jag själv blir 
riktigt glad bakom ratten gör ju inte saken sämre.

Det blev dock ingen tur till Gärdet och 100-årsjubileet. 120 mil i en så 
lite körd bil kändes lite för osäkert. Det fick bli Alfettan dit istället. Men 
det kommer en sommar i år också!

Hoppas återigen att jag inspirerat till flera renoveringsreportage. Det 
händer ju otroligt mycket ute i Svea rike. Det är inte alls så svårt – dela 
med er av garageglädjen nu!

’’Ingen annan bil har gett mig så många leenden 
bland folk på gatan när jag är ute och åker.’’

Bilder vänstersidan.

Bild 1
Gummimattor är under-
skattat. Snyggt, stilrent 
och lättstädat.

Bild 2
Drömbilen svävar fritt 
inför sitt nya liv.

Bild 3
Klassiskt Alfahjulställ. 
Observera fettnipplar på 
lederna.

Bild 4
Större än på klassiska 
Måsvingen MB300SL. 
Byts inte ut mot några 
bromsskivor i hela värl-
den. 

Bild 5
Så här ser sann kärlek ut.

Bild 6
Sufflettmontage, en ny 
erfarenhet rikare. Riktigt 
klurigt.

Bild 7
Magnus Holm återfinns 
sommartid på just denna 
plats, åtminstone då solen 
skiner.

Bild 8
En del kablar att hålla 
reda på.

Bild 9
Nya stakar.

Bild 10
Motorn är på väg upp för 
att sprida glädje för förare 
och publik.
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Magnus Holms renoverinsgbravader så långt. Vad framtiden har i 
beredskap återstår att se. Vi håller tummarna för många fler sköna 
renoveringar!
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Ute vid Roslagskusten, på andra sidan 
vattnet från Östhammar, ligger halvön 
Sunnanö. Där finns en liten by som 
heter Långalma, vars anknytning till 
Alfa Romeo kan tyckas vara avlägsen. 
Klubbmedlemmen Robert Hagbloms vet 
bättre besked. En slumpartad träff med 
en Alfetta-åkande dam för närmare 30 
år sedan slutade med att bilen nu står i 
Roberts garage.

Den här historien har sin början någon gång 
under 80-talets första år när jag var ungefär 10 år 
gammal. Hela familjen var på väg i vår Opel för 
att besöka mormor. På väg dit stannade vi till vid 
Börstils kyrka utan för Östhammar för att besöka 
min morfars grav. Vi gjorde väl det vi brukade, ren-
sade lite ogräs, planterade nya blommor och pratade 
lite förstånd med morfar som gått bort alldeles för 
tidigt. 

När vi var klara gick vi ut på parkeringen och 
blev då hejdade av en dam som såg lite uppjagad ut. 
Hon undrade om vi kunde hjälpa till med hennes bil 

som inte ville starta. Min pappa ville förstås hjälpa 
till och jag följde med till bilen, nyfiken som jag 
var. Det var en ovanlig modell, ingen Volvo, Saab 
eller Opel . Faktisk kände jag inte till den model-
len. Pappa frågade vad som hade hänt och damen 
berättade att den helt enkelt inte ville starta.  Den 
gick runt på startmotorn så då borde det inte vara 
batteriet i alla fall. Vi öppnar motorhuven och tit-
tar in. Det luktar bensin så pappa förstår att damen 
surat ner den okända bilen. Han sätter sig i bilen 
så där lite nonchalant med vänsterbenet hängande 
ut genom dörren och trampar fullgas och vrider på 
nyckeln. Jag står utanför och ser hur motorn börjar 
skaka. 

Efter en evighet – åtminstone i mina 10-åriga 
ögon – börjar den puttra igång för att sedan rappa 
igång med ett vrål. Helt förstummad står jag och tit-
tar på när en jätteglad och tacksam dam hoppar in 
i sin mörkröda bil. Hon backar ut från parkeringen 
och är troligtvis lite orolig för tjuvstopp varför 
hon står på lite extra när hon ska i väg. Det blir en 
rivare så gruset sprutar. Hon lämnar även två rän-
der i gruset efter sig. Detta är en stor händelse för 
en tioårig parvel, och det är här någonstans som 
Alfaviruset biter sig fast i mig. 

Jag blir helt såld på bilen som är en Alfa Romeo 
Alfetta 1974. Vilken motor! Så den lät och luktade! 
Den var dessutom vacker att titta på med Alfa 

ALFETTAN I LÅNGALMA

TEXT & FOTO: ROBERT HAGBLOM

Romeo i rött på ventilkåporna. Inredningen såg 
inte alls ut som Opeln vi åkte i. Där var det ju bara 
svart, svart och svart invändigt. Här var det beige 
klädsel och träpaneler lite överallt. Vacker som få 
och ett minne som etsade sig fast på mina ungdom-
liga näthinnor.

När det var dags för körkort för mig började jag 
drömma om Alfa 75 som var förhållandevis ny då. 
Tyvärr fanns det inga möjligheter att köpa ny bil 
eftersom jag gick i skolan. Det blev ingen annan 
Alfa heller eftersom jag fick ärva min farfars Saab 
99. Den var riktigt fin, bara rost i dörrarna, skärm-
kanter bak och längs med trösklarna vilket var gan-
ska ovanligt för en 10 år gammal SAAB. 

Den övertog sedermera min syrra när jag började 
pendla till Stockholm för att jobba. Insåg efter en 
veckas pendlande att man måste ha femväxlat när 
man åker motorväg om man ska ha hörsel kvar till 
senare i livet. Började titta i Gulan (Gula tidningen, 
kommer ni ihåg den?) efter lämpligt objekt och hit-
tade en Alfa Romeo Giulietta 2,0 1984 med 18.000 
mil för 11.500 kr. Jag åkte och tittade på den. Efter 
provkörning blev jag såld; ska ha, ska ha! Lyckades 
pruta till 8.000 kr och slog till. Glad i hågen hann 
jag köra 25 mil första kvällen tills oljenivålampan 
tändes. In på en mack och kollade oljan. Det var på 
lägstanivån, så jag fyllde på en liter. 
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När jag behövde fylla på ytterligare en liter 
dagen efter blev jag orolig och efter ytterligare två 
liter blev jag bedrövad. Det var ju dyrt att laga Alfa 
– det hade jag ju hört. Efter en motortvätt och fel-
sökning visade det sig att några bultar gängat ur sig. 
Där stänkte oljan ur. 

MT Motor berättade att de renoverat toppen och 
att förre ägaren inte hade kommit in för efterdrag-
ning av toppen så det fixade de åt mig. Jag fick dess-
utom en klubbtidning av MT och sen gick det som 
det har gjort för många andra. Var på en fikaträff, 
blev medlem i klubben och åkte på ett banmöte. 
Giuliettan är efter 15 år fortfarande kvar hos mig 
och vi flitiga gäster på våra trevliga och roliga ban-
möten. Vi har snart åkt ytterligare 18 000 mil ihop, 
hon och jag.

Runt 1998 fick jag se en mörkröd Alfetta utan för 
gamla affären i Långalma där min mormor bodde 
och nämnde det för släkten vid besöket. Efter en 
stunds resonemang kom vi fram till att det var den 
bilen som damen inte fick igång där vid kyrkan för 
sisådär en 15 år sen. Ägarinna Britta Olsson var 
välkänd i bygden då hon drev affären i Långalma 
tidigare. Redan då tänkte jag att den Alfettan skulle 
jag vilja ha. 

Vid ett senare besök hos mormor såg jag inte bilen 
när jag åkte förbi gamla affären och frågade då om 
någon visste vad som hänt. Fick reda på att hon inte 
bor i affären utan i en annan by längre bort. Passar 
på att åka dit och får se bilen på ladugårdsbacken, 
stannar och knackar på och presenterar mig. Damen 
säger att hon använder bilen och inte tänker sälja nu 
men lovar att jag får första tjing om den ska säljas. 

Åren går och jag kan inte släppa tanken på bilen, 
eftersom det är den bilen som smittade mig med 
Alfaviruset. Bestämde mig tidigare under 2010 för 
att ringa till henne och be att få köpa Alfettan av 

henne som en 40-årspresent till mig själv. Jag har ju 
inte riktigt vågat ringa tidigare då jag inte vill ha 
ett nej eller ett besked om att den är såld. Vi pratar 
lite i telefon och damen berättar när jag frågar om 
jag får köpa Alfettan att det ska nog gå bra men  – 
och här tror jag att hon ska säga att den är helt slut, 
upprostad eller så – min bror dog i morse, kan vi 
höras efter helgen. De stod varandra väldigt nära 
och bodde på samma gård. Vilken timing  men vi 
pratar en lång stund ändå. Hon berättar att Alfettan 
inte fungerat de senaste åren men stått i ladan och 
aldrig varit vinterkörd av henne.  

Då får ju jag stora förhoppningar att den är i 
mycket bra skick och börjar drömma om kurviga 
vägar i en Alfetta i fint bruksskick. Efter ett par 
dagar ringer hon upp mig och säger att det inte var 
så bra det där, det tar mer tid än väntat med begrav-
ningen. Vi får avvakta med försäljningen tills efter 
jordfästningen säger hon. Det såg inte jag som något 
problem att vänta ett tag till. 

Så var dagen kommen att åka ut dit och titta på 
Alfettan. Vi kom överens om priset och en hämt-
ningsdag över en kopp kaffe i köket. När vi skulle 
försöka att flytta på Alfetta till biltrailern vid 
hämtningen konstaterade vi att bromsarna satt fast, 
på riktigt. Den hade blivit utrullad på gräsmattan 
och blivit stående där över sommaren. Trailern med 
vinsch kom inte in genom grind hålet och den var 
helt omöjlig att putta, men vi fick igång den! Jag 
spände fast förgasarna med spännband så förgasar-
gummina skulle täta lite, för de var helt slut. 

Efter att ha kopplat lite extra ström och nött på 
startmotorn en god stund hoppade den igång. Ut 
genom grindhålet med låsta frambromsar kom vi 
även om det blev som en tvärnit när jag kopplade ur. 
Hjulen började rulla när vi kom av gräset och ut på 
gruset.  

Äntligen hemma i Knivsta tittar jag närmare på 
Alfettan. Tyvärr har rostmalen ätit frisk på den 
trots ladförvaring. Runt bakrutan är det absolut 
värst, mitt på bakluckan är det hål och en del på 
de vanliga ställena också förstås. Har tänkt mig att 
laga skadan runt bakrutan och där omkring och 
montera nya förgasargummin i vinter. 

För övrigt ska Amarettan som jag kallar bilen på 
grund av färgens namn (Rosso Amaranto) få se ut som 
den är tillsvidare. Jag kommer börja sommaranvända 
bilen och fixa till det som behövs efter hand.

Skokloster är 1 maj, besiktningen är bokad 30 april. 
Vi får se hur det går, kanske får ni se en före detta 
Långalma–Amaranto–Alfetta på Skokloster i vår!
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30 år med en Alfa Romeo Alfetta passerar 
inte obemärkt förbi, även om den inte hann 
rulla mer än 6 000 mil i Brittas ägo. Åren 
gick nästan lika fort som bilen men minne-
na från blixtrande accelerationer lever kvar.

Det är en dag i slutet av januari då jag hämtar upp 
Robert Hagblom för en utflykt. Dagen innan har 
Robert bestämt träff med Britta Olsson som ägde 
hans Alfetta mellan 1980 och 2010. Britta, som idag 
är 87 år, väntar oss vid 13-tiden. Färdmedlet – en 
ny Giulietta som lånats av importören för prov-
körning – passar alldeles utmärkt då vi rullar mot 
Roslagskusten. Från Östhammar åker vi över ett 
litet sund ut på halvön Söderön. Mest kända ort i 
närheten är Öregrund, ett litet stycke norr om oss. 
Vägen är aptitlig, även om den is och snö som täcker 
den föga kommer överens med våra dubbfria vin-
terdäck. Minsta antydan till inspirerad provokation 
mot vår Giulietta resulterar i ilskna knakanden 
från frenetiskt arbetande antisladdsystem och en 
aggressivt blinkande gul lampa på instrumentpane-
len. Britta Olsson körde sin bakhjulsdrivna Alfetta 

på dessa vägar i mer än 30 år utan blinkande gula 
lampor.

Framme på gården tas vi emot av Britta som 
givetvis dukat upp ett smörgås- och kakbord av 
hedervärt mått. Vi sitter vid köksbordet i det stora 
lantköket, kaffebryggaren knäpps på och medan vi 
väntar på kaffet rullar historien så sakta fram.

– 1980 fick jag Alfettan i present av far och mor, 
berättar Britta. En god vän till familjen, Harry 
Gyllenmo, hade kört den de senaste åren och skulle 
sälja. Vid den tiden bodde jag i vår lanthandel i 

Långalma och skulle börja arbeta på jordbruket som 
far och mor drev i Nolsterby, fyra kilometer bort. 
För att lösa transportproblemet köpte då far och mor 
Harrys Alfetta till mig.

Detta var i november 1980 och bilen, som tidigare 
ägaren Harry aldrig brukat på vintern, hamnade i 
garage till våren året därpå, en tradition som Britta 
höll hårt på under alla sina år som ägare.

Att börja åka Alfetta var något som tilltalade 
Britta.  Tidigare vagnar hade varit av olika fabrikat, 
alla med den gemensamma nämnaren att de mer 
eller mindre varit skrotbilar som hållits vid liv av 
Brittas bror Lars.

– Ett tag åkte jag runt i en Volvo som hade en 
finurlig reparation utförd av min bror för att få 
värme genom en ventil monterad framme vid kyla-
ren. Den stack ut utanför bilen och som skydd mot 
fukt och lort hade en plastburk monterats över den. 
Folk skrattade gott då de såg den, men den gick bra, 
den gamla Volvon.

Skillnaden med Alfettan var att folk inte skrat-
tade då de såg den.

– Då jag parkerade bilen kom folk fram och pra-
tade med mig om bilen, minns Britta. Jag trivdes 
riktigt bra med den. Speciellt minns jag vägskälet 
vid golfbanan där det var stoppskylt. Alfettan acce-
lererade förfärligt fort, och jag for iväg som en blixt 
med alla andra bilar långt efter, minns Britta med 
ett leende.

Som ni säkert läst i Robert Hagbloms arti-
kel dröjde det inte länge innan han fick spår på 
Alfettan som förstörde hans fritid för resten av livet.

– Jag minns när du ringde på dörren och presen-
terade dig, säger Britta till Robert. Du ville köpa 
bilen redan då (1998, reds anm.) men då var jag inte 
redo att sälja, skrattar Britta.

Åren gick och Alfettan var en trogen arbetshäst 
som dessutom imponerade på många.

– Ett roligt minne är då jag hade släkt på besök 
från Hedemora, berättar Britta. Deras då fyraårige 
son Mattias tittade ut genom fönstret och undrade 
vad det var för bil jag hade. En Alfa Romeo, svarade 
jag. Mattias rappa svar blev ’’Jo, jag tackar jag’’, 
minns en leende Britta.

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

BRITTA OLSSON MINNS SIN ALFETTA

Alla sagor har ett slut, och för Brittas Alfetta var 
det något så banalt som sprucket gummi som ledde 
till en lång törnrosavila. 

– Jag fick en journal över bilen förd av Brittas 
bror Lars, berättar Robert. En av de sista anteck-
ningarna handlar om förgasargummin. De var rejält 
spruckna, och bilen gick väl inte sådär alldeles bra 
med dessa sprickor, avslöjar Robert. Då leveransen 
av dessa skulle ske om ett halvår – kanske – knuf-
fades bilen in i ladan där den stod tills jag hämtade 
den i oktober 2010, berättar Robert.

– Efter Alfettan fick jag börja åka Volvo igen, 
berättar Britta. Den hade fyra dörrar och gick rik-
tigt bra, men jag vet inte vad det var för modell. 
2007 fick jag lite problem med hälsan och tvingades 
till operation. Efter det slutade jag köra bil. Att bo 
på landet utan möjlighet att köra bil brukar kunna 
ställa till det. Britta får dock god hjälp av sonen 
Göran med familj och är dessutom aktiv som få 
87-åringar.

– På måndagar är det bad i bassäng och på onsda-
gar har vi engelskakurs, berättar Britta. Vår lärare 
slutade visserligen för en sådär fem år sedan, men vi 
fortsatte ändå, skrattar Britta. Och på fredagar har 
jag datakurs också, avslutar Britta.

Det är med mätta magar och en varm känsla av 
glädje över att ha fått träffa Britta Olsson som vi 
äntrar Giuliettan för hemfärd. Får jag vara hälften 
så glad och full av trevliga minnen då jag fyller 87 
år är jag en lycklig man. Kommer det sen några spo-
lingar och intervjuar mig om den Alfetta GTV6 jag 
ägde i början av seklet vet jag hur goda kakor och 
smörgåsar jag ska bjuda på!

Ett stort tack till Britta för hennes gästfrihet och 
den trevliga pratstunden!

Britta Olsson och Robert Hagblom i samspråk över ett magnifikt fikabord. Denna dag dracks inte bara påtår 
utan även tretår!

Gummi åldras som bekant. Bristen på reservdelar gjor-
de att Brittas Alfetta hamnade på undantag ända tills 
Robert förbarmade sig över den.

’’Hon gasar på lite extra och det blir 
en rejäl rivare så gruset sprutar’’

’’Alfettan accelererade förfärligt fort, 
jag for iväg som en blixt’’
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Det kanske känns som långt borta, men 
det blir faktiskt både vår och sommar även 
i år. Kanske dags att planera en resa till 
Italien? Luano Mori på Power Car hyr ut 
sitt hus i Toscana, med mycket att se inom 
bekvämt räckhåll, fjärran från all–inclusive-
anläggningar.

I Massa Macinaia, mellan Florens och Pisa, ligger 
detta välskötta hus. Med plats för upp till sex per-
soner och fullständigt utrustat kan även den stora 
familjen sköta sig själva under semestern.

Massa Macinaia ligger sex kilometer söder om 
staden Lucca, som år 177 f.Kr. blev en romersk kolo-
ni. Sevärdheter från denna tid är bland annat ruiner 
av en amfiteater och en teater. Något senare föddes 
den inte helt okände Puccini i Lucca. Staden är även 
trevlig att shoppa eller bara promenera i, man kan 
exempelvis gå runt hela staden uppe på vallarna 
från 1500- och 1600-talen som omger staden, och de 
smala stenlagda gränderna är nästan bilfria. Det 
är i princip aldrig turistinvasion. Staden har cirka 
90000 invånare. I närheten av finns även ett flertal 
antika villor att besöka.

Till havet � Riviera della Versilia � tar man sig 
med bil på 25-30 min. Det är motorväg i princip hela 
vägen.

Andra utflyktsmål i närheten är Pisa, Florens, 
kurorten Montecatini med anor fårn 1300�talet, 
Carrarra, känt för sin marmor, Chiantiområdet 
med sina viner och Cinque Terre. Några mil söde-
rut längs kusten hittar du Isola d´Elba. Ytterligare 
några mil söderut ligger Castiglione della Pescaia 

och den vackra staden Monte Argentario, beläget 
på en halvö utanför den likaledes trevliga staden 
Orbetello. Inne i landet ligger även Siena inom 
bekvämt avstånd för bilburna.

Flygresenärer bokar biljett till Florens, Pisa eller 
Milano där hyrbil löser sista sträckan. 

Huset är beläget i ett lugnt område med bara 
ett par kilometer till service som mataffär, bageri, 
apotek och bank. Två kaffebarer och en glassbar 
finns inom kort radie. Uppe i bykärnan finns en 
enkel liten restaurang och det finns flera restau-
ranger på bara några kilometers avstånd från huset. 
Parkeringsmöjligheterna runt huset är goda.

Samtliga säsongspriser är totalpriser d.v.s. att i 
priset ingår bädd- och kökslinne, handdukar, el-, 
vatten- och gaskostnader samt slutstädning.

Högsäsong 9000 kr/vecka juni-augusti 

Mellansäsong 8000 kr/vecka april, maj, septem-
ber, oktober

Lågsäsong 6000 kr/vecka november-mars

Vill man stanna längre än en vecka så sänks pri-
set från vecka två. Det finns inga speciella bytesda-
gar utan man kan välja ganska fritt.

Betalning erläggs före avresan.

Intresserade kontaktar Caroline Mori via e-post 
på lina.mori@bredband.net eller telefon 073-986 23 
30.  

Vill du dela med dig av ditt semestertips? Det 
kan vara tips på bra boende, sevärdheter, byar eller 
annat semesterplaneraren har nytta av. Maila gärna 
på nyheter@alfaromeo.org!

Veckans semestertips!

Alfa Romeo Försäkring är ett samarbete mellan Italienska Bil AB och 
If Skadeförsäkring AB (publ), Barks väg 15, 106 80 Stockholm.26
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Oavsett vilken modell av Alfa Romeo du väljer, så 
får du sköna linjer och välkänd italiensk vitalitet på 
köpet. Med Alfa Romeo Försäkring och du får ett 
mervärde som innebär kostnadseffektiv trygghet 
och snabb och smidig skadereglering. 
 Alfa Romeo Försäkring garanterar att din Alfa 
Romeo alltid lagas på en märkesverkstad och med 
originaldelar. Vi har ingen övre belopppsgräns när 
vi ersätter däck, fälgar och fabriksmonterad stereo. 
Första året betalar du heller ingen självrisk vid djur-
kollision. Vi reglerar de flesta skador direkt över tele-
fon och ger snabbt hjälp med det praktiska. Skade-
jouren har öppet dygnet runt, kundservice vardagar 
08-21 samt lördagar och söndagar 10-16.
 För dig som är medlem i Club Alfa Romeo finns 
ett extra förmånligt erbjudande som du hittar 
www.alfaromeoforsakring.nu 
 Ring 08-541 702 09 om du vill veta mer.

Fördelar ingen 
annan försäkring har.

Semester 
på Capri?
Hyr hus för två till sex perso-
ner på Capri. Njut av mat, vin 
och underbar miljö. Se oss på: 

www.jovis.nu

FOTO: SIMON HAMELIUS
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

Jubileumsgåva 
från RIAR
I samband med Alfa Romeos 
100–årsjubileum var Club Alfa 
Romeo Svezia en av de många som 
bidrog med ekonomiska medel för 
att kunna resa den magnifika staty 
som vi tidigare nummer av KB 
skrivit om. Formad som en Disco 
Volante med plaketter runt statyns 
fot där givetvis Club Alfa Romeo 
Svezia står upptagen som sponsor.

Resenärer ombeds ta fotografi 
av staty och plakett för publikation 
i KB.

Klöverbladets redaktion öns-
kar framföra sitt tack till Simon 
Hamelius, fotograf på tidningarna 
Automobil och Klassiker och tillika 
Alfa–ägare i form av en vacker 916 
GTV 3,0.

RIAR– Registro Italiano Alfa 
Romeo
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Dan–Erik Hansson är en mogen man. Inte för 
gammal, inte för ung – helt enkelt en man i sina 
bästa år. Precis som alla andra Alfa–ägare ville 
Dan–Erik börja köra räserbil. Häng med under 
hans första säsong som räserförare i CAR 
Challenge!

Sommaren 2009 dök det upp en annons om en GTV -86 
som stått still några år efter att ha tjänstgjort som räser-
bil i CAR Challenge, klass 4. Trotjänaren, en 75TS, bör-
jade bli lite sliten i lederna och tempot var så pass bra 
att en riktig banbil stod högt på inköpslistan. Sagt och 
gjort, köpte tågbiljett (enkel) till Göteborg där bilen stod 
nybesiktigad och väntade.  En provkörning senare var jag 
på väg tillbaka till Stockholm efter att ha sagt adjö till 
säljare och en bunt pengar.

Men en före detta räserbil kan ju inte bara gå i de van-
liga banmötesklasserna, eller hur? Klart att man måste 
tävla! Förutsättningarna var noll tävlingsmeriter samt 
ganska kass på hyrkart. Det enda som talade för att det 
skulle kunna bli något tävlande är ett väldokumenterat 
och omfattande ego. Skulle egot överleva rookiesäsongen, 
och dessutom ett 47-årigt sådant?

GELLERÅSEN

I början av maj 2010 var det dags att begå tävlingsde-
buten i den nya klass 3. Nervös som inför första dejten 
med den blivande hustrun för 25 år sedan.

Inför tävlingen hade jag tre mål; jag skulle komma i 
mål, inte vara sist och inte bli varvad.

Kvalet gick OK, betydligt snabbare än med gamla 
75:an trots 25 hästar mindre. Flera sekunder upp till 
Richard Eliasson i samma klass. Jämförde mina tider 

med de snabbaste i klass 1 och såg att det skulle kunna 
finnas en liten chans att inte bli varvad.

Under utvarvet inför race 1 kom jag på att jag aldrig 
gjort nån provstart – det kan bli spännande! Några bilar 
står bakom mig men med så lite effekt som jag har så 
är det bara att gasa. Starten går och jag kommer iväg 
på något sätt – nu skall det sättas varvrekord! Bilarna 
bakom kommer aldrig ikapp så racet blev lite ensamt. Jag 
kommer i mål, är inte sist och blir inte varvad och dess-
utom tvåa i klassen (jaja det var bara tre startande). Enda 
smolken var att min fantastiska inkoppling av laptimern 
parallellt med fläktmotorn gjorde att det inte blev några 
varvtider.

Race 2; nu måste det gå ännu snabbare! Men i starten 
kommer en svart liten Sud med Jonas Klang som skjuten 
ur en kanon på ena sidan och en likaledes svart 75:a med 
Gustav Holmdahl bakom ratten uppvaktar hårt. Va, nu 

måste jag ju rejsa på riktigt och se till att göra snygga 
omkörningar. Sudens effekt är till Jonas förtvivlan till 
och med lägre än min men Gustavs svarta turbo75:a bara 
blåser förbi på rakan. Racet blir vansinnigt tätt mellan 
Gustav och mig. Tror att vi bytte placering minst en gång 
per varv. Gustav förbi på rakan och jag bromsar mig förbi 
antingen i slutet av rakan eller in i Ejes kurva. Flera 
gånger ligger vi bredvid varandra i kurvkombinationerna 
efter rakan. Mild plåtkontakt uppstod dock bara en gång. 
På sista varvet lyckas jag komma förbi och vinner duel-
len. På sista varvet, mindre än ett kvartsvarv från mål 
kommer dock Niklas Rosengren och Hans Bjurman och 
fullkomligt flyger förbi i en irriterande varvning.

Svettig och fånigt lycklig upptäcker jag att publik och 
funktionärer applåderar och vinkar under invarvet. Åt 
mig också, egotrippen är fulländad!

MOGEN RACERDEBUT

TEXT: DAN–ERIK HANSSON
FOTO: LINDA HOLMDAHL
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STURUP

63 mil enkel resa för att upptäcka att kyla-
ren är igensatt. God natt redan innan kvalet. 
Riktigt synd eftersom banan passar min bil 
väldigt bra. Dessutom går den i vänstervarv så 
det ger en chans att slita däcken lite jämnare. 
Nu blev det inte mycket till däckslitage med 
desto mer tid för skitsnack med alla trevliga 
alfisti.

KINNEKULLE

Innan avresa upptäckte jag att bensin-
pumpen inte riktigt verkade hålla måttet. 
Det tog två varv att få bekräftat att Biltemas 
kvalitetsprodukt behövde bytas. Ny pump var 
inhandlad dagen innan så det vara bara att 
sätta igång. Bytet färdigt till kvalet, snyggt och 
prydligt.

Kommer ett halvt varv innan bilen stannar 
står still och kommer igång igen och kommer 
ytterligare ett halvt varv. Jag blir knuffad in 
i depå och öppnar passagerardörren. Då syns 
klämman som fortfarande sitter på bränsle-
slangen och som skulle hindra soppan från att 
rinna baklänges. Sliter loss klämman och lovar 
mig själv att aldrig mer stressmeka på banan.

Hinner med ett varv och får 11:e tid.

Race 1 börjar med en hygglig start och 
precis som första racet på Gelleråsen blir det 
solokörning. Trevligt att få ett helt pass utan 
att något går sönder. Kombattanten Gustav 
har efter kvalet stått och rätat ut plåt efter ett 
besök i kvarnbacken.

Race 2 börjar också som race 2 på 
Gelleråsen, svarta bilar sticker förbi på båda 
sidor efter starten. Sudden kommer jag förbi 
på andra varvet och så börjar jakten på 
Gustav igen. Kullen är betydligt svårare att 
köra om på än Gelleråsen och jag laddar hårt. 
Snurrar efter passagen under bron upp mot 
krönet och får se Jonas i Suden passera igen. 
Kommer snabbt igång igen men ser att det 
är jättelångt fram till Gustav. Men efter ett 
varv ser jag att avståndet krymper ordentligt, 
gasa mera! Kommer ikapp men får blåflagg 
för att Kristoffer Edström som är supersnabb 
denna tävling skall varva. Denna gång precis 
i utgången på start och mål så jag missar sista 
chansen att komma ikapp Gustav. Toffe, jag 
kommer aldrig att förlåta dig för detta.

Resultatet blir i alla fall två klass-segrar. 
Rookien har vunnit race!

MANTORP

Finalen på rookiesäsongen. Bana gjord för 
många hästkrafter men trots det gillar jag den 
skarpt. Bilen är i ett aldrig skådat skick och 
dagen till ära är stallchefen (hustrun alltså) på 

besök. Glider runt och njuter av solen denna 
sensommardag. Kör fulla pass och behöver 
knappt kolla oljan. 

Kvalar lite bättre än Gustav och får tionde 
rutan.

Race 1 börjar rätt bra och som vanligt kör 
jag för mig själv. Detta race försöker jag få till 
passagen genom Pariskurvan som jag egentli-
gen aldrig fått till på bra sätt. Så inte heller nu 
vilket syns på varvtiderna. Vinner klassen och 
Gustav ser jag inte till. 

I Race 2 hittar jag Gustav igen. Han har fått 
pole position med mig i ruta två. Bakom står 
kanonerna i klass 1. Nu är det allvar. Det gäl-
ler att göra en bra start med alla 120 hästarna 
i takt. Så blir det också men det var väldans 
vad mycket bilar det blev in i första böjen! Är 
omkörd av alla innan jag kommit till dragra-
cingmålet första varvet. Känner att de överlad-
dade maskinerna har stort övertag på rakan. 
I de kurviga partierna går det ändå hyggligt 
och jag är ikapp nummer 20 vid utgången på 
rakan varje varv. Kommer på att slipstreaming 
kanske kan funka och lägger mig en halvmeter 
bakom och det funkar ända tills fyran skall 
läggas i. Bromsar jättesent och försöker block-
era in i Mjölbykurvan men håller på att ramma 
den stackars 75an istället. Uppvaktar hårt hela 
vägen upp till målrakan men får ge mig. Sista 
varvet för säsongen kör Gustav väldigt defen-
sivt och måste bromsa tidigt i sitt snåla spår, 
själv letar jag upp idealspåret och kör om på 
yttern i Mjölby och lyckas hålla undan ända 
ut på målrakan där jag snurrar och håller på 
att backa in i räcket samtidigt som jag ser den 
svartvita målflaggan svänga 100 meter bort. Nr 
20 passerar förvånat…

Hustrun tyckte det var pinsamt att jag snur-
rade och att bilen behöver mer effekt. Vintern 
är räddad!

Summerar jag resultaten står det klassvin-
nare vid mitt namn. Ha – jag är bäst i klassen!

När jag skriver detta och återupplever 
säsongen kan jag påstå att amatörracing á la 
CAR Challenge är det roligaste jag gett mig på 
någonsin. Visst kostar det en del pengar men 
banmötesdeltagarna och challengekollegerna 
är så himla kul att träffa och upplevelsen på 
banan är helt obetalbar. Så alla ni som har 
bilar på pallbockar i garagen, se till att få ihop 
dem och kom och kör 2011!

Stort tack till banmötesgänget med Stefan 
Atterhall i spetsen och Micke Kahlin, Aris 
Stamos samt Micha Forsgren-Grönwalls som 
uppbackning för att ni ordnat så att jag kunnat 
njuta på detta fantastiska sätt!

Förberedd inför Gelleråsen och tävlingsdebuten. 

En av många täta stunder på banan mellan Dan–Erik Hansson och 
Gustav Holmdahl.

Sanningens ögonblick. Hjälm, bälte och till sist tändning på innan allva-
ret börjar.

Vätskebalans liksom chassibalans är A och O inom racing.

Djuplodande diskussioner i depån på Mantorp. Från vänster: Jonas 
Klang, Dag von Bothmer, Dan-E H, Gustav Holmdahl, Mats Forssén. 

De mysig astunderna på banan mellan Dan–Erik och Gustav fortsatte 
säsongen ut. Här på Mantorp där Dan–Erik i näst sista kurvan tog sig 
förbi även om Gusta ändå var föst i mål av duon.

Grönt, trångt och härligt på Sturup.
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Den senaste upplagan av Hjulnötterna har samlat inte mindre än 
22 deltagare, som alla visat stor kunskap, och i många fall, en 
enastående energi och uthållighet. Inga medel har sparats för att 
finna svaren, Googles servrar har gått varma, fysik-doktorer råd-
frågats, Max Plancks teorier nagelfarits, garagebibliotek genom-
sökts. 

Nöt-Red har noggrant skrutinerat alla inkomna förslag och funnit 
två deltagare som lyckats lösa samtliga tjugo uppgifter korrekt! 
För denna prestation belönas de med fritt medlemskap i CAR 
under 2011. Stort grattis till Jan Andersson och Olof Cederberg, 
och en beundrande applåd till samtliga deltagare! 

1 Bilen är en Moretti. Modellen kallas Sportiva och är 
baserad på en Fiat 850 Coupé, så fordonet är inte stort. 
Bakifrån är det lättare att se att det inte är en Fiat Dino!

2 Endast BRM har under efterkrigstiden vågat sig på att 
bygga 16-cylindriga F1-motorer. Den första, en 1.5-liters 
V16 med tvåstegs centrifugalkompressor skänkte mänsk-
ligheten det mest fantastiska motorljudet någonsin, men 
gav inte BRM några GP-segrar. Trots dessa erfarenhe-
ter valde man 1965 att bygga en 3-liters H-16, två flata 
8-cylindriga motorer lagda på varandra(!)  Den var stor, 
komplicerad, tung och opålitlig. Innan Cosworth DFV blev 
klar för insats, tävlade Lotus med BRM:s motor, och lycka-
des till allmän förvåning vinna Amerikas GP i oktober 1966. 
Den förstaplatsen, med Jim Clark bakom ratten i en Lotus 
43, var den enda gång motorn satt i en GP-vinnande bil. 

3 Hillman Imp var Rootes-koncernens försök i början 
av 60-talet att skapa en konkurrent till BMC:s Mini. Motorn  
placerades längst bak, vilket krävde en låg och lätt kon-
struktion. Coventry Climax anpassade sin enkelkammotor, 
som med 875 cc gav 39 hp. Cylinderblocket av aluminium 
lutade kraftigt, för låg bygghöjd och dito tyngdpunkt.

4  Vi börjar med att citera Claes: ” Eftersom mina kun-
skaper i det ädla franska språket inte ens befinner sig på 
småfranskans nivå, har jag aldrig fattat att Ecurie Ecosse 
var franska.  Att Ecosse dessutom betyder Skottland, gjor-
de mig än mer förvånad”. – Så är det, stallets namn bety-
der ungefär ”Skotska stallet”. Man tävlade framgångsrikt 
med Jaguar-bilar på 60-talet. Det fantastiska biltransport-
fordonet har restaurerats i modern tid, och är värt några 
rader, ordet går till Bengt: ”Dess motor är en märklig his-
toria med tre cylindrar och sex kolvar. Den arbetar enligt 
tvåtakts- och dieselprincipen. Bygger på ett patent från 

flygplanstillverkaren Hugo Junkers som 
använde den redan på 30-talet. Motorn 
har två vevaxlar som är sammankopp-
lade genom en kuggväxel, som driver en 
gemensam utgående axel.”

5 Nej Matts, en 
porträttlika teck-
ningen föreställer 
inte Edvard Persson! 
Göran: ”Ingen aning, 
men manen är 
ganska lik Helmut 
Kohl och då ligger 
Mercedes nära till 
hands.” – Där ser 
man hur konstiga 
tankevurpor ändå kan 
leda rätt! Mannen är 
Mercedes legenda-
riske tävlingsledare 
Alfred Neubauer, så 
mercedesstjärnan 
är rätt svar. De andra 
emblemen tillhör 
Austin och Bentley. 
Neubauer kallades 
inte utan anledning 
”Der Dicke”, och ledde stallet till många segrar, både före 
och efter kriget. Här ses han med två tidtagningsur i sta-
digt grepp!

6 Den klassiska tipo B (P3) från 1932, här med den 
legendariske Tazio Nuvolari bakom ratten,  konstruerades 
av Vittorio Jano. Anmärkningsvärt många svarare har döpt 
om Commendatore Jano till ”Vittrio”, något han antagligen 
inte skulle uppskattat... Claes påpekar att den raka råttan i 
denna bil säkert levererade mer skönsång än radiokanalen 
med samma namn, tveklöst en riktig bedömning.

7  Nej, man 
behöver inte 
lösa ekvationer 
för att 
utröna vilket 
vridmoment en 
F1-motor ger 
vid 18 000 rpm! 
Brera-motorn 
ger max 
vridmoment 
på drygt 300 
Nm, vid ca 
4500 rpm, och effekten då är uppskattningsvis ca 200 hp. 
Effekten beräknas ju som varvtal x vridmoment. Samma 
vridmoment, vid 4 gånger högre varvtal, måste alltså ge 4 
gånger högre effekt, 700-800 hp.  Följaktligen är 300 Nm 
närmast sanningen av de föreslagna värdena!

8  Inga ämnen är för svåra för KB:s läsare!  The Big 
Bang ägde rum för 13.7 miljarder år sedan, så det är ont 
om pålitliga ögonvittnen, vi får lita till hörsägen.  Nöt-
Red vill absolut inte utge sig för att förstå något av detta 
ämne, men om 
Steven Hawkins 
och Discovery 
Channel påstår 
att allt började 
i en pytteliten 
sfär med oänd-
lig täthet, då 
skulle han vilja 
se den som 
vågar betvivla 
denna uppgift! 
Dessutom kän-
ner William en 
”Doktor i nukleär fysik”, som stöder uppfattningen att 10 
mm är mest korrekt av givna alternativ. 

9  Serien 
hand-
lade om 
Biffen och 
Bananen, 
och deras 
följeslagare 
Galento. 
Tecknaren 
kallade sig 
Rit-Ola, 
men det var 
inte hans 
namn, utan 
han hette 
Jan-Erik 
Garland. Alf: ”Serien gick i flera tidningar under femtio och 
sextiotalen. Biffen och Bananen blev också svart/vit film 
med Åke Söderblom och Åke Grönberg i huvudrollerna. 
Uppskattade matinéer.”

De alternativa gub-
barna är 1. Giuseppe 
Merosi,  Janos 
företrädare. Bild 2 
föreställer Ottorino 
Respighi, italiensk 
kompositör, känd för 
bl. a. orkesterstycken 
som ”Roms pinjer”. 
Så vitt känt har han 
inte konstruerat en 
enda Alfa Romeo.

JAN ANDERSSON HAMMARÖ 20

OLOF CEDERBERG LIDINGÖ 20

MARTIN FRYKSTAM SVEDALA 19

WILLIAM HARDIE VESSIGEBRO 19

PER-HÅKAN PERSSON LILLA HARRIE 19

SVEN WESTERLUND FRÖSÖN 19

ÅKE FRITZELL VÄSTERVIK 18

CLAES HEDEMO TRANÅS 18

GÖRAN PERSSON MODENA, ITALIEN 18

BENGT DIEDEN FRANKRIKE 17

ALF HANSSON LESSEBO 17

KRISTER JOHANSSON PIXBO 17

LARS JOHANSSON FRILLESÅS 17

OLA SJÖSWÄRD MOLLÖSUND 16

JANNE WARG KARLSTAD 15

MARTIN WARG KARLSTAD 15

TORGNY NORDGREN VALLENTUNA 13

LEIF RASK HYLLINGE 12

ANDERS EDHOLM TÄBY 11

MATTS LEANDERSSON HISINGS BACKA 10

ANDERS THILLMAN BJÖRKLINGE 8

BO SKEPPSTAM HUDDINGE 5

NÖTREDAKTÖR: BJÖRN SANDBERG
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19  Denna Alfa 164 togs fram för den s. k. Procar-serien 
i slutet av 80-talet, men kom aldrig till användning. Det är 
den enda 164 som Nöt-Red skulle kunna tänka sig äga. 
Motorn sitter nämligen i mitten och driver bakhjulen. Den 
är hämtad från Alfas F1-program, en 3.5-liters V10:a på 
runt 600 hp. – Mums, så när som på kamaxeldrivningen 
med remmar...

20 Några deltagare tror att banan är Spa-
Francorchamps i Belgien, och en svarare hävdar att bilden 
är tagen på Dalsland Ring (!) De flesta har dock satsat på 
att Giulian attackerar en av de 70 kurvorna på Die grüne 
Hölle, Nürburgring. Ännu svårare var bonusfrågan, att 
identifiera banavsnittet, men beundransvärt många satsa-
de korrekt på Adenauer Forst, strax efter den skräckinja-
gande snabba sänkan vid Fuchsröhre. Det blir guldstjärnor 
till Olof, Martin, William, Per-Håkan, Sven, Bengt & Claes! 
Den sistnämnde får en speciell eloge för sin uthållighet, 
han ”åkte omkring i en Corvette på Nürburgring i några 
åtta-minutersvarv, via Youtube, för att hitta den vita skyl-
ten som finns i bakgrunden på bilden, upptäckte att den 
var svart från rätt håll! Texten var dock värd besväret: 
Adenauer Forst.” 

Bilden nedan visar kurvpartiet något längre fram, och ger 
en bättre uppfattning av denna knepiga passage. 

17  KB:s läsare visar en glädjande stor kännedom om 
de sköna konsterna, och många känner till Joseph Haydn, 
vars symfoni nr 94 ofta kallas ”Pukslaget”.  – Men, det är fel 
svar! Att ge pukan ett slag, kan på knappast motsvara att 
”klappa till med en stor klubba”, som frågan lyder. Bilden 
av kompositören med redskapet i högsta hugg borde också 
lett fram till Gustav Mahler.  Han drog sig inte för att hålla 
slagverkarna flitigt sysselsatta, och i den 6:e symfonin ingår 
i arbetsuppgifterna att med kraft drämma till en stadig trälå-
da med en rekorderlig träklubba! Detta visade sig vara årets 
svåraste nöt, endast 8 rätta svar!
Den som vill bilda sig i ämnet kan på Youtube finna flera se- 
och hörvärda exempel, sök efter ”mahler hammer stroke”.

18  En mycket intressant Alfa-motor! Frågebilden visar att den 
har dubbeltändning, kopplingen är av den gamla typen med skruv-
fjädrar, alltså är det en 60-talsmaskin, den har Weberförgasare 
och två konstiga anordningar på luftburken. Följaktligen är det 
en Alfa Romeo GTA SA från 1967, där SA står för sovralimentata, 
överladdad. Två centrifugalkompressorer drevs av var sin hydraul-
motor, som i sin tur försörjdes av en hydraulpump inklämd under 
Marelli-fördelaren och driven av en kedja från vevaxeln. I stället 
för laddluftkylare, (Var skulle man fått plats för den?) använde man 

vatteninsprut-
ning för att kyla 
bränsle/luftbland-
ningen. Autodelta 
tog fram en 
handfull av 
denna modell för 
Grupp 5-racing. 
Det påstås att 
motorn på 1570 
cc lämnade 220 
hp.

13  Diffbromsen är en s. k. ”Torsen”-diff.  Namnet står 
för ”torque sensing” , alltså vridmomentavkännande. Till 
skillnad från de i 
Alfa-sammanhang 
vanligare ZF-diffarna 
har denna inga lamel-
ler, utan ett gäng 
spiralskurna kugghjul 
överför och fördelar 
vridmomentet. Så 
finurligt att Nöt-Red 
helst avstår från att 
försöka förklara funk-
tionen i detalj! 

14  Flygmaskinen påminner lite om Otto Lilienthals 
glidflygplan, se bild, men ritades nästan 400 år tidigare 
av Leonardo da Vinci. Leif, som i fråga 1 påpekade att 
Moretti är ett italienskt ölfabrikat, meddelar att efter 10 st 
Moretti öl liknar flygplanet en JAS 39 Gripen. Hur det är 
med den saken kan endast avgöras genom praktiska prov.

15  Bilen som förgäves försöker se ut som en Rolls 
Royce är en Triumph Mayflower. Sidventilare på 48 hp och 
treväxlad låda gav måttliga fartresurser. Den tillverkades  i 
början av 50-talet, men blev ingen försäljningsframgång. 
Av allt att döma har dess formgivning inspirerat Chris 
Bangle, som fram till 2009 var chefsdesigner hos en tysk 
tillverkare, och totalförstörde utseendet på deras tidigare 
rätt sobra och stiliga bilar...

16  Bilhistoriens mest eleganta Gran Turismo? 
Pininfarinas bästa någonsin? – Jo, den påminner om en 
250 Lusso, men detta är den ännu mer exklusiva Ferrari 
500 Superfast, av vilka endast 37 exemplar såldes till lyck-
liga och välbärgade kunder. 5-liters V12:a på 400 hp, och 
detta för nära 50 år sedan...

10 F1:an är en Vanwall från 50-talet, och tillkom under 
2.5-litersformeln. Den hade en 4-cylindrig, Norton Manx-
inspirerad motor med 4 st Amal motorcykelförgasare. En 
viss Colin Chapman ansvarade för hjulupphängningen, och 
Olof  informerar oss om att Vanwall vann konstruktörs-
VM 1958 med denna bil. Projektet finansierades av Tony 
Vandervell, vars företag tillverkade glidlager för bilmotorer. 
Sven kommer med en intressant uppgift: ”Om man har lust 
(och råd) kan man köpa sin egen replika av mästerskaps-
bilen kallad Vanwall 58 då man under 2010 bygger en serie 
på 8 bilar för priset £79,500 plus diverse avgifter.”

11  Kurvan som Jim Clark ger sig i kast med är 
Paddock hill bend på Brands Hatch, sydost om London. 
En knepig kombination av högerkurva och rejäl utförs-
backe. Alf hävdar att det är en vänsterkurva, men har svårt 
vinna gehör för den uppfattningen. Sven, som tycks ha en 
övernaturlig synskärpa, ser att ”Clark kör en Lotus-Climax 
25, och leder före Graham Hill i en BRM P261. Han tilläg-
ger att ”Loppet som kördes 11/7 1964 vanns av Clark som 
distanserade Hill på andra plats med nästan 3 sekunder. 
Medelhastigheten över dom 80 varven var 151,5 km/h. 
Konstnären heter Andrew Kitson.”

På bilden nedan ser vi en Lola T70 som just klarat sig hel-
skinnad genom kurvan.

12  Pappa 
till  teckning-
en är Russel 
Brockbank, 
född i 
Canada, 
men verk-
sam i Stor-
britannien. 
Han för-
enade på ett 
enastående sätt humor med kunnande om och känsla för 
bilar och biltävlingar.
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KLUBBSHOPPEN

17 TYGMÄRKE ALFA ROMEO
8 CM    80:-
med det klassiska Alfa Romeo-märket

18 CLUB-PIN 15 MM    35:-
Visa dina vänner vilken klubb du tillhör! 
Pin med 4-färgslogo.

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

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

21 NYCKELRING ALFA ROMEO I 
METALL    120:-
som ligger tungt i handen. Kvalitet!

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

19

18

ande klädsel vid bankörning. Tillverkat i 
polyester/bomull. Finns i färgerna röd, blå 
eller svart.
34 ALLVÄDERSJACKA S-XL   695:-
Snygg fleecefodrad jacka som skyddar mot 
vind och regn men samtidigt transporterar 
ut fukt och överskottsvärme.
Svetsade sömmar och kraftiga blixtlås, 
bröstficka, armficka, 2 sidorfickor och 3 
innerfickor. Finns i storRöd med Alfa-loggan 
tryckt på bröstet.

35 KYLVÄSKA    320:-
Läcker picnic-korg med kylfunktion, perfekt 
att ha med sig på träffen! 
Handtaget är tillverkat i racerlätt alumi-
nium och korgen är ihopfällbar vilket gör att 
den passar i vilken räser som helst.
Alfa-loggan i tryck på locket!

36 DEKAL T. NUMMERSKYLTHÅLLARE   
20:-
Dekal till nummerskylthållare som monteras 
över bilhandlarreklamen. Passar både till 
stora och små hållare.

KLUBBSHOPPEN

1

2

Postorderprylar beställer du direkt på 
vår hemsida  
ALFAROMEO.ORG. Du kan även 
e-posta din beställning till adres-
sen 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.

STORLEKSTABELL FÖR BESTÄLLNING AV OVER-

ALLER HITTAR DU I WEBBUTIKEN.

1 KEPS CLUB ALFA ROMEO 
RÖD   120:-
Klassiskt röd eller svart med broderad klubb-
text.

2 KEPS ALFA ROMEO RÖD   140:-
Klassiskt röd med Alfa Romeo-logo.

3 PIKÉTRÖJA CLUB ALFA ROMEO 
HERR S-XL & DAM 36-40    300:-
i mycket hög kvalitet. Röd med texten Club 
Alfa romeo broderat i vitt på bröstet samt 
vita linjer i sidan. Finns som både dam- 
och herrmodell.

3

6

7 822

5

4

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

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

6 T-SHIRT RÖD VUXEN  S-XXL   120:-
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   100:-
Röd med klubbtext i vitt på bröstet.

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

9 T-SHIRT FÖR BARN   100:-
Röd t-shirt med vita stripes, nästan 
samma som vuxentröjan fast i barnstorlek. 
Tillverkad i 100% bomull med Club Alfa 
Romeo-logo i vitt tryck på vänster sida. 
Tröjan krymper ej då den är förtvättad. 
Finns i storlekarna 110/120, 130/140 och 
150/160

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

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

12 KLISTERDEKAL ALFA ROMEO
10 CM    25:-
Rund dekal med Alfa Romeo-logo, liten

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

14 KLUBBDEKAL, 6ST. SMÅ    35:-
Klassiska klubbtriangeln som ska sättas på 
bilen, datorn, cykeln mm.

15 KLUBBDEKAL, 3ST. STORA   45:-
Klassiska klubbtriangeln som ska sättas på 
bilen, datorn, cykeln mm.

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

27

20 21

23 MANSCHETTKNAPPAR I SILVER 
890:-
Supersnygga manschettknappar i silver. 
Motivet är den välkända Alfa Romeo-
grillen och dessa är tillverkade i Italien för 
Alfa Romeo. 2 st som levereras i en sam-
metspåse.

24 BILKUDDE MED PLÄD   190:-
Bilkudde i fleece 35x35 cm som innehåller en 
härlig fleecepläd i storlek 90x160 cm. Perfekt 
att ha i bilen för kyliga kvällar eller som 
picnic-filt. Club Alfa Romeo broderat i vitt 
på svart fleece.
 
25 FLEECETRÖJA S-XL    360:-
Härligt skön microfleecetröja som värmer 
gott på en kylig Alfaträff! Svart med Club 
Alfa Romeo broderat i vitt på bröstet.

26 VINDJACKA FÖR BARN (EJ PÅ BILD)
110/120, 130/140, 150/160    250:-
Vindjacka i nylon med vitt Club Alfa Romeo-
tryck på bröstet.

27 MEKOVERALL MECHA TOP
S-XXL    795:-
Mekoverall som kan användas som heltäck-

10

35

23

9

25

26

12/13

14

15

17

24

16

34



56 KLÖVERBLADET 57KLÖVERBLADET

NOSTALGIA&BÖCKER

16

14
20 21

NOSTALGIA&BÖCKER

prata om ett antal klassiska Alfa Romeos. 
Mycket intressant. 98 minuter lång.

19 DVD ALFA ROMEO
RACING THROUGH TIME
PRIS 135:- PLUS FRAKT
55 minuter lång DVD till ett riktigt bra pris 
koncentrerar sig på Alfa Romeos tävlings-
verksamhet från
Tidernas begynnelse över det segerrika 
30-talet och vidare till succerna med Alfettan 
mot nutiden.

20 ALFA ROMEO GTV/GT
AV FABRIZIO FERRARI
PRIS 260:- PLUS FRAKT
Text på Italienska enbart men med mycket 
illustrationer och tekniska data.
Alla modeller beskrivs från Alfetta GT 1,6 
via GTV Turbodelta och GTV6 till GTV V8 
med en Montreal motor under huven.
En av få böcker om denna modell.

21 ALFETTA THE ALFA ROMEO 
158/159 GRAND PRIX CAR
AV ED MCDONOUGH
PRIS 150:- PLUS FRAKT 
ETT VERKLIGT RACERPRIS.
Berättelsen om en utav världens mest seger-
rika tävlingsbilar Alfettan.
I perioderna 1938-1939 , 1946-1948 och 1950-
1951 vann den nästan alla tävlingar den 
ställde upp i.
Ed Mc Donough har nogrant forskat om 
denna legendariska bil som fanns i 6 till 10 
exemplar.
Från utveckling till avveckling och vidare 
till nutid, intervjuer med förare och mekani-
ker samt tävlingshistorier.
Även en renoverad bil provkörs och intrycken 
därifrån förmedlas.

Mycket illustrationer text på engelska.
Erbjuds nu till ett verkligt racerpris

22 MONTREAL THE ESSENTIAL 
COMPANION
AV BRUCE TAYLOR
PRIS 800:- PLUS FRAKT
Bibeln om Alfa Romeos 70-tals superbil med 
sin helaluminium V8 kommen direkt från 
tävlingsbanorna.
Rikt illustrerad med all information (tror 
jag) du behöver för att äga eller bara älska en 
Montreal.
Historik, tekniska tips, tekniska data, reno-
veringstips, tävlingshistoria och brudar på 
motorhuven här finns allt.
Över 300 sidor på engelska.

23 ZAGATO MILANO 1919-2009
PRIS 525:- PLUS FRAKT
Denna mycket rikt illustrerade bok om 
Karossmakaren Zagatos första 90 år utav 
bilproduktion
är ett måste för varje intresserads soffbord. 
Text på engelska.

24 ALFA 75 & MILANO DRIVEN 
TO BE DIFFERENT
KOMMER ATT KOSTA CA 700:- + FRAKT
DEN REKOMENDERAS
Nu kommer den första historiken om Alfa 75 
mångas favoritmodell.
264 sidor på engelska med 950 bilder, Trycks 
i endast 600 exemplar.
Alla olika modeller och varianter behandlas.

25 ALFA ROMEO PRODUCTION 
CARS FROM 1910
AV STEFANO D´AMICO OCH MAURIZIO 
TABUCCHI
PRIS 2200:- PLUS FRAKT

En verklig kloss i två band som väger över 
6 kg och har över 1100 sidor otroligt rikt 
illustrerad.
Plöjer djupt i varendaste bilmodell som 
lämnat Alfa Romeos fabriker från 1910 till 
2007.
Vilken färg kunde 1900 Super Sprint levere-
ras i 1955? det står i boken....
Detta är den verkliga Alfabibeln. På engel-
ska och Italienska.
Finns i ett begränsat antal exemplar till 
detta pris men fler kan tas hem till ett pris 
beroende på fraktkostnaden.
Danska klubben sålde 30 ex till sina medle-
mar, hur många säljer vi?

26 Alfa Romeo from 1910 to 
2010 av Maurizio Tabucchi
Inget pris klart ännu.
Över trehundra rikt illustrerade sidor 
beskriver vårt märkes historia de första 
hundra åren.
Mycket utav bilderna är faktiskt nya och 
finns inte i alla andra historiker.
Texten är trevligt skiven utan att innehålla 
för mycket tekniska data.
En trevlig kloss att ha på soffbordet för att 
fostra grannen, svärfar eller kompisarna.

27 ALFA ROMEO 100 Years
av Maurizio Tabucchi
Kommer att kosta runt 500:-
Den officiella 100 års jubileumsboken.
280 rikt illustrerade sidor på engelska med 
historik och framtid för vårt märke.

28 How to powertune 
Alfa Romeo V6 engines
Inget pris klart ännu.
Denna bok har vi väntat länge på, förhopp-
ningsvis kommer den nu i sommar.
Vad den handlar om? Behöver det presen-
teras?

Bilböcker till Club Alfa Romeos 
medlemmar – en möjlighet.
HUR GÖR JAG OCH VAD ERBJUDS?
Utbudet ser ut som nedan och finns till-
gängligt så länge lagret räcker. Lagret kom-
mer 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.

FRAKT
Vi skickar dina böcker helst med Posten 
eller DHL på ett så ekonomiskt vis som 
möjligt.
Du kan också hämta några titlar i 
Stockholm eller hela sortimentet i Skåne.
Det kommer också att finnas böcker 
på Göteborgs Motorshow, Skottorp, 
Skokloster, 100-års festen och Rosersberg.

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 
övervägande i färg.

2 ALFA ROMEO OWNER´S BIBLE 
AV PAT BRADEN
PRIS 350:- PLUS FRAKT.
Denna Amerikanska bok är vad den säger, en 
Owner´s bible. Mycket tekniska tips varvat 
med historik.

Rikt illustrerad. Även Informativ för de som 
har Spica Insprutning. Text på engelska, bil-
der i svartvitt.

5 ALFA ROMEO GIULIA COUPÉ 
GT & GTA 
AV JOHN TIPLER  
NYTT PRIS 450:-. BILLIGARE! 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 sextiotalets rundhäckar, sjuttiotalets 
flathäckar, åttiotalets ankstjärtar för att 
sluta med nittotalets 916 spider. Text på eng-
elska, 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 förgasarmotorer 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 275:- PLUS FRAKT
Faktaspäckat om en av de mest älskade 
modellerna, Duetton/Spidern 1966-1991.
Mycket om de olika modellerna även USA-
specifikationerna. Text på engelska, bilder 
i färg och svartvitt. 95 sidor.

9 ALFA ROMEO TIPO 33
AV PETER COLLINS OCH ED 
MCDONOUGH
PRIS 600:- PLUS FRAKT
Hela historien om Alfa Romeos legendaris-
ka världmästarbil i sportvagnsklassen och 
dess syster för landsvägen världens kanske 
vackraste bil Tipo 33 Stradale. Ett kapi-

tel handlar om designstudierna Carabo, 
Pininfarina P33, Iguana, Cueno och Navajo
Samtliga motoriserade med brutala V8:or 
som även kom att användas i Alfa Romeo 
Montreal eller lika brutala Boxer 12:or.
212 sidor över 400 foton.

14 ALFA ROMEO GIULIETTA
AV ANGELO TITO ANSELMI
NYTT PRIS 450:-. BILLIGARE! PLUS FRAKT
Lagom till femtioårsjubileumet kom 
”Giluiettabibeln” på engelska. Här finns allt 
om Giulietta plus intervjuer med folk som 
var med och utvecklade, färgkombinationer 
interiör-kaross och leveranslistor på bilarna.
Text på engelska, bilder i svartvitt och utvik 
i färg. 191 sidor

15 DESIGN BY GIUGIARO
AV PETER VANN
TILLFÄLLIGT SLUT VÄNTAS ÅTER TILL 
HÖSTEN 
En stor praktbok om Giugiaros 35 åriga 
gärning 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
NYTT PRIS 275:-. BILLIGARE! 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 525:- 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 
svartvitt och färg. 204 + 176 sidor 

18 DVD ALFA ROMEO VICTORY 
BY DESIGN
TONY MAYLAM PRODUCTION
PRIS 250:- PLUS FRAKT
Något ej läsvärt däremot sevärt och lysnings-
värt. Se och hör Alain de Cadenet köra och 
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För samtliga arrangemang ovan kommer inbjudan och information att finnas på klubbens hemsida samt i kommande KB med hän-
syn till utgivningsdatum.

Skicka in viktiga datum för träffar, aktiviteter m.m. till: nyheter@alfaromeo.org så vi får en komplett agenda för 2011.

2011
Januari

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

52 1 Nyårsdagen 2

1 3 4 5 Trettondagsafton 6 Trettondedag Jul 7 8 9

2 10 11 12 13 14 15 16

3 17 18 19 20 21 22 23

4 24 25 26 27 28 29 30

5 31

Februari
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

5 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 13

7 14 15 16 17 18 19 20

8 21 22 23 24 25 26 27

9 28

Mars
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

9 1 2 3 4 5 6

10 7 8 9 10 11 12 13

11 14 15 16 17 18 19 20

12 21 22 23 24 25 26 27

13 28 29 30 31

April
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

13 1 2 3

14 4 5 6 7 8 9 10

15 11 12 13 14 15 16 17

16 18 19 20 21 Skärtorsdagen 22 Långfredagen 23 24 Påskdagen

17 25 Annandag Påsk 26 27 28 29 30 Valborgsmässoafton

Maj
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

17 1 Första Maj

18 2 3 4 5 6 7 8

19 9 10 11 12 13 14 15

20 16 17 18 19 20 21 22

21 23 24 25 26 27 28 29

22 30 31

Juni
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

22 1 2 Kristi Himmelsfärdsdag 3 4 5

23 6 Sveriges nationaldag 7 8 9 10 11 12 Pingstdagen

24 13 14 15 16 17 18 19

25 20 21 22 23 24 Midsommarafton 25 Midsommardagen 26

26 27 28 29 30

2011
Juli

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

26 1 2 3

27 4 5 6 7 8 9 10

28 11 12 13 14 15 16 17

29 18 19 20 21 22 23 24

30 25 26 27 28 29 30 31

Augusti
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

31 1 2 3 4 5 6 7

32 8 9 10 11 12 13 14

33 15 16 17 18 19 20 21

34 22 23 24 25 26 27 28

35 29 30 31

September
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

35 1 2 3 4

36 5 6 7 8 9 10 11

37 12 13 14 15 16 17 18

38 19 20 21 22 23 24 25

39 26 27 28 29 30

Oktober
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

39 1 2

40 3 4 5 6 7 8 9

41 10 11 12 13 14 15 16

42 17 18 19 20 21 22 23

43 24 25 26 27 28 29 30

44 31

November
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

44 1 2 3 4 5 Alla Helgons Dag 6

45 7 8 9 10 11 12 13

46 14 15 16 17 18 19 20

47 21 22 23 24 25 26 27

48 28 29 30

December
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

48 1 2 3 4

49 5 6 7 8 9 10 11

50 12 13 14 15 16 17 18

51 19 20 21 22 23 24 Julafton 25 Juldagen

52 26 Annandag Jul 27 28 29 30 31 Nyårsafton

Autoseum, Finsmakarrunda, Hovsnäs – Datum ej kända

Italiensk fordonsträff 
Skokloster

Italiensk fordonsträff 
Sydväst, plats ej klart

Italian Day Jägersro 
Galoppbana, Malmö

Långlopp Go-kart i 
Stockholm, Hammarby

Falsterbo Auto Classic

Thulinträffen Landskrona

Marsvinsholms Slott, 
Bilar & Teater, Ystad 
(datum ej klart)

16–17/7
Sommar-/banmöte Gotland 
Ring m. CAR Challenge + 
Abarth Trophy (prel.)

Öresund Runt, sam-
arrangemang med 
Klub Alfa Romeo Danmark

Mille Scania, 
start i Tomelilla

Sofiero Classic, 
Helsingborg

Tjolöholm Classic 
Motor, Kungsbacka

Banmöte Gelleråsen 
m. CAR Challenge 
+ Corsa Italiana

Banmöte Kinnekulle 
m. licenskurs och 
CAR Challenge

Banmöte Kinnekulle 
m. CAR Challenge

Banmöte Mantorp m. 
CAR Challenge
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MrCAP AD Klöverbladet.indd   1 10-12-01   14.00.28


