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KASTANJELUND FUGLIE,
231 94 TRELLEBORG
TEL: 040-42 32 29 (KVÄLLAR)
MAIL: KASTANJELUND@SWIPNET.SE

BUONGIORNO
Vi har kommit in en bit i sommaren, kanske närmare slutet i vissa delar av landet och
det innebär att vi har en del events här och
där.

väl känd för boklåda och kunnande om Alfa
Romeo. De vill ha artiklar, input historier osv.
så kontakta gärna dem så vi kan få en bra start
på detta.

Bl.a. så har storforsen gått av stapeln i slutet av juni, alltså Alfa Romeo Artic Summer
Meet, ett event som drog ca 40 deltagare, riktigt bra och smått fantastiskt om man ser till
hur långt norr ut det faktiskt är. Jag vill tacka
Gunnar Sundgren för att ha ordnat detta event
och så klart de som hjälp honom och alla som
var med på plats. Mer kommer att finnas att
läsa i KB och säkerligen på Webben.

Jag blev kontaktad av tidningen Bilsport
som gör en artikel om Club Alfa Romeo.
Verkligen kul att det finns ett intresse även
utanför själva klubben, kanske får det lite
ringar på vattnet med fler medlemmar, både
tidigare medlemmar och helt nya, fler besökare på våra träffar eller en och annan fråga
på parkeringen.

Även banmöten har ju hunnit bli ett par
stycken och glädjande kan vi konstatera att det
är fler som besöker och deltar på dessa tillfällen, Challengedeltagarna har ökat ordentligt i
år och det gynnar själva tävlingsmomenten på
banmötena.
Du som har lite äldre bil kanske har läst att
det dras igång Registro Classico Svezia, det
är Rolf Carstens, väl känd som Kassör, medlemshanterare och kanslist i en och samma
roll under ett antal år samt Björn Nilsson, lika

Hoppas ni har en fantastisk sommar, åker
på någon träff då & då, kanske ordnar en
lokal, spontan träff. Än har vi många träffar
kvar, Lergöksrallyt 25 augusti, på gränsen om
den varit eller är när ni läser detta, Torsångs
Motormuseum 2 september, banmöte på
Kinnekulle 29-30 september.
Glöm inte vårt motto, vi ska ha kul J

CIAO
TORBJÖRN WULF
ORDFÖRANDE

WWW.ALFAROMEO.ORG
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REDAKTIONEN
ADRESS:
KLÖVERBLADET
ATT: STAFFAN ERLANDSSON
SOFIA GYLLENHIELMS VÄG 9
193 31 SIGTUNA

NYHETSREDAKTÖR
STAFFAN ERLANDSON

Äntligen blev det ett rekorderligt
nummer igen! Stort tack till alla som
bidragit. Som du märker är vi beroende av bidrag från medlemmar för
att fylla tidningen till normal tjocklek
– så tveka inte en sekund – skicka in
bidrag!
Annars råder lugn på Alfa–fronten. Blev med sommarstuga som ska
helrenoveras samtidigt som dess tomt
ska återställas efter ett misslyckat

STAFFAN ERLANDSSON

ombyggnadsförsök varför 75:an inte
ens är påställd än. Men det kommer,
efter oljebyte är det dags att gasa lite.
En sommar utan glada vägar i en glad
bil är ingen riktig sommar!
En helt annan fråga – är det någon
därute som åker nya Fiat Freemont
diesel?
Hör av dig på nyheter@alfaromeo.org
– har en del frågor.

MOBIL: 0707-38 03 67
MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

REDAKTÖR
THOMMY LEHRGRAFVEN
FORNMINNESVÄGEN 40,
540 16 TIMMERSDALA
TEL: 0730-72 39 58
MAIL: REDAKTOR@ALFAROMEO.ORG

KORREKTUR
VIKING PALM
MOBIL: 070-273 88 15
MAIL: VIKING.PALM@TELE2.SE

REDAKTÖR MOTORSPORT
BENGT-ÅCE GUSTAVSSON
TEL: 0703-40 93 00
MAIL: BENGAN@RACEFOTO.SE

BANMÖTESREDAKTÖR
MIKAEL KAHLIN
TEL: 0430 – 133 60, 0709 – 722 350
KAHLIN@WEKUNET.SE

REDAKTÖR NOSTALGIA
OCH BÖCKER
BJÖRN NILSSON
TEL: 040-42 32 29 (KVÄLLAR)
MAIL: KASTAJELUND@SWIPNET.SE

REDAKTÖR TEKNIK
BJÖRN SANDBERG
TEL: 08-756 67 87 (KVÄLLAR)
MAIL: ORSO@BREDBAND.NET

ANNONSERING
TORBJÖRN WULF

BLI MEDLEM I

TEL: 0734-25 72 21
MAIL: TORBJORN@RACELANE.SE

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

reservdelar hos valda samarbetspartners och en mängd olika

dets äldsta och största märkesklubbar med cirka 2100 medlem-

aktiviteter som till exempel banträffar, familjerallyn, månads-

mar utspridda över hela landet. Klubbens medlemmar äger idag

träffar och inomhusgokart.

ca 50% av landets totala Alfa-bestånd.

Nord, Väst och Syd, med aktivitetscentra i Stockholm, Umeå,
Göteborg och Malmö. Varje distrikts respektive klubbmästare

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

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

och skriver tydligt in ditt namn, din adress samt telefonnummer

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

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

Foto: Staffan Erlandsson m.fl.

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

PRODUKTION: TM PRODUCTION
TRYCK: ALE TRYCKTEAM AB
BOX 129, 445 23 BOHUS
WWW.SVENSKTTRYCK.SE

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.

driver aktiviteterna.
Har du frågor om ditt medlemskap kontaktar du Ola på kans-

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

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

liet på telefon 076-135 79 69. Du når kansliet enklast via e-post,

DAKTÖRENS HEMADRESS SOM DU HITTAR I REDAKTIONSRUTAN.

bland annat sex nummer av vår tidning Klöverbladet, rabatt på

medlem@alfaromeo.org
#4 2012
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SEKRETERAR-REFLEKTIONER
Mitt i sommaren är det svårt att samla tankarna för att sätta
ihop en spalt. Den senaste tiden, nu i början av juli. har ju vädret
åter visat sig på sitt bästa humör. Förhoppningsvis gäller det
även dig, var du än råkar befinna dig. Därför blir den en kortfattad spalt i detta nummer.
Men vi vet ju alla att när sommaren börjar falna så kommer
en lång period av tristare väder och kortare dagar. Just nu, när
solen strålar som bäst, är faktiskt en bra tid att fundera över vad
vi vill göra under årets mörkare del. Ett förslag är att fundera
över periodiska träffar på något lämpligt ställe. Det kan vara
en pizzeria eller annat ställe där man kan träffas och kanske ta
en kopp kaffe eller äta något enklare tillsammans. På många
ställen har man tagit initiativet till en träff per månad, kanske
andra onsdagen varje månad eller något i den stilen. Fördelen
med det är att man kan skicka ett schema till vår redaktör och få
det inkluderat i kalendern i Klöverbladet. En annan är att de då
kan publiceras på hemsidan så alla besökare kan se dem. Min
erfarenhet är att ju tidigare du talar om var du föreslår en träff,
desto bättre blir uppslutningen. Åke Nyberg, som troligen har
större erfarenhet av lyckade träffar än någon annan i styrelsen,
vore troligen den förste som också skulle trycka på just den
punkten; få ut informationen så snabbt och tidigt som möjligt
och fixa finliret senare.

och det skapar en helt annan gemenskap när man träffas regelbundet. Vintertid är ju många bilar parkerade i garage och våra
medlemmar dyker upp i allehanda fortskaffningsmedel så därför är vikten av att ha en gemensam parkering mindre. När vi i
Linköping träffas på Mozzarella Pizzeria så parkerar vi i ett parkeringshus tvärs över gatan men det spelar mindre roll eftersom
många tar sig dit i annat än Alfor.

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

E-post: christos@autokinito.c.se
www.autokinito.se
AutoKinito Sport – ett kunskapscenter för alla bilfantaster

Definitioner:
• KLASSISK ALFA ROMEO – Alla bakhjulsdrivna till och med Alfa 75 / 90 / ES
30 samt Alfasud modellerna.
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• PRISER – Bästa renovering presentkort
2 000:- och plakett, andra plats presentkort 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.

• UTFÖRD RENOVERING – Egenhändigt
helt eller delvis samt så kallad köperenovering kvalificerar

Pristagare utses, meddelas och premieras på årsmötet.

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

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

Klöver-BLADET

Tel. 08-660 22 71

Studentbacken 15–17, 115 57 Stockholm/Gärdet

35 år på samma adress!

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

Registro Classico Svezia

Renoveringsutmärkelse

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

SERVICE • RESERVDELAR
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR
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.

Nu är det dags att återgå till sommarsolen och njuta av det
som återstår av sommaren. Tills vi ses vid något arrangemang
önskar jag alla en härlig sensommar,
Bo

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

Auktoriserad för

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.

Så fundera över vad du vill göra i höst och vinter och låt oss
i styrelsen veta. Skicka ett mail till nyheter@alfaromeo.org så
kommer det med i Klöverbladet och till styrelsen@alfaromeo.org
så ser vi till att det publiceras på hemsidan.

Så mitt i sommaren, fundera över vad som skulle kunna vara
kul att göra i vinter. I Östergötland har vi ofta träffats på en
pizzeria i centrala Linköping och ibland har vi varit fyra eller
fem, ibland tio eller femton. Min avsikt i år är att skapa just ett
schema så alla vet att den och den dagen ses vi. Ibland passar
det i var och ens egna program, ibland inte, men man vet i alla
fall att något händer. I Malmö har man gjort detta i många år

Instiftad vid årsmötet 2005.

Skebogatan 5, Uppsala
Tel. 018-50 35 85

BO M. HASSELBLAD

Samma bil kan endast delta en gång.

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

Har du en gammelbil? Som gammelbil räknar vi in bilar
inklusive serie 116. Det vill säga t o m Alfetta. Vi räknar
också in Alfasud-serien och Spider tills den gick ur produktion år 1991.

Välkommen att anmäla dig till denna sektion, kontaktpersoner nedan
Vi vill gärna ha synpunkter, hjälp och glada tillrop. Hör av
er till

Nu är det dags att vi drar igång Registro Classico Svezia.
Det har varit på gång ett tag. Varför ska vi ha ett sådant?
Vi vill gärna ha mera verksamhet i klubben som är inriktat
på Alfa Romeos ärorika historia som biltillverkare och
belysa de äldre vagnarna.

Björn Nilsson
kastanjelund@swipnet.se
0707-83 37 38

Rolf Carstens
rolf@chram.eu
073-642 48 70

Vi vill:
• Ha fler artiklar om dessa bilar i Klöverbladet
• Ha artiklar om ägarna till dessa bilar, nuvarande
och tidigare
• Skapa en plattform för att utbyta erfarenheter
och tips
• Titta på tävlingshistorien med Alfor i Sverige
och utomlands
• Få igång att bilarna kommer ut ur garagen och lador
så att vi kan njuta av dem
• Ordna träffar med detta fokus inom klubbens ram
Ni som har information om gamla bilar, välkomna att dela
med er. Vem har t ex information om den gammelalfa som
påstås ligga begravd under Bahcos fabrik i Eskilstuna?

Klöver-BLADET
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Klöver-

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

BLADET

SÖKER
MEDARBETARE

ta och bana
bar för ga

rammer
nyhet! prog

nysydd ”fin-redning” bertone

h alfetta
bertone oc
passar till

Känner du skrivlusta och vill dela med dig av
dina erfarenheter? Kanske du saknat något i
Klöverbladet som just du är expert på? Det kan
handla om teknik, förgasare, vin, fotografering
eller annat som kan platsa i vår eminenta klubb-

tidning. Tanken är att du ska ansvara för några
sidors textinnehåll i varje nummer som rör just
ditt område. Hör av dig om du är intresserad,
det vore kul med ytterligare skribenter som kan
hålla våra läsare vid gott mod.
ultraljudstvätt av förgasare
helrenoverad bertone 2000 väntar på torra vägar

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...

Klöverbladet utkommer med sex nummer per år. Manusstopp är den 25:e varje jämn månad.
Materialet skickas då till vår layoutare Thommy Lehrgrafven som sätter ihop tidningen innan den
går till tryck. Förutom dig själv behöver du således en dator och mail.

VÄLKOMMEN!
Staffan Erlandsson
8
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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.
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BLI MEDLEM I
PRESTANDA

KOMFORT

SÄKERHET

1.4 turbo MultiAir.

Exklusiv kupé.

Säkrast i klassen.**

Bästa nya motor 2010.
Mer kraft, lägre förbrukning.

”Den är säker, rymlig nog för en liten familj och
modernt miljövänlig.” Vi Bilägare nr 12, 2010.

5 stjärnor i EURO NCAP 2010 med 87
av 100 poäng.

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

reservdelar hos valda samarbetspartners och en mängd olika

dets äldsta och största märkesklubbar med cirka 2100 medlem-

aktiviteter som till exempel banträffar, familjerallyn, månads-

mar utspridda över hela landet. Klubbens medlemmar äger idag

träffar och inomhusgokart.

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

Vill du bli medlem sätter du in avgiften på Plusgiro 60 45 40-5
och skriver tydligt in ditt namn, din adress samt telefonnummer

JAG ÄR GIULIETTA.

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

driver aktiviteterna.
Har du frågor om ditt medlemskap kontaktar du Ola på kansMedlemsavgiften är idag 395:- per år och för det får man

liet på telefon 076-135 79 69. Du når kansliet enklast via e-post,

bland annat sex nummer av vår tidning Klöverbladet, rabatt på

medlem@alfaromeo.org

uno + uno = autoduo

10% RABATT!

Vi lämnar 10% rabatt till alla medlemmar i Alfaklubben.
Gäller verkstad & reservdelar. Visa ditt medlemskort när du kommer in.

Alfa Romeo Giulietta från 196.000 kr*
”Nya Giulietta är kompetent, konkurrentkraftig och tillräckligt läcker för att knäcka vilken tysk
bil som helst.” Dagens Industri, 13/8 2010.

AUTODUO – Auktoriserad Alfa Romeo- och Fiatverkstad
Autoduo har en välutrustad verkstad som är auktoriserad service- och
skadeverkstad för Alfa Romeo samt Fiat person-, transport- och husbilar.
Givetvis använder vi vår kompetens till alla andra bilmärken också genom
vår anslutning till Mekonomen.

AUTODUO – Strömgatan 7 Malmö
TELFON: 040-18 33 02 / www.autoduo.se

Vi finns till för dig och din bil, hör av dig så fort du har något problem där vi kan
vara till hjälp.
Tag kontakt med oss på 040-18 33 02 eller rickard@autoduo.se
/ Rickard Bergh

AUTOKLINIK – Strömgatan 7 Malmö
TELEFON: 040-93 14 50 / www.autoklinik.se

Välkommen in på en provkörning.
UTAN H JÄRTA ÄR VI BAR A M ASKINER.
* Priset är baserat på Alfa Romeo Giulietta Progression 1.4 TB 120 hk. Miljöklass: Euro5. Bränsleförbrukning: 4,4 – 7,6 l/100 km vid
blandad körning. CO 2-utsläpp: 114 - 177 g/km vid blandad körning. ** I klassen Small Family Cars. Bilen på bilden är extrautrustad.

alfaromeo.se

Borås · Bilpunkten i Borås AB, Hultagatan 23 · Borås/Målsryd · Tage Johansson Bil AB, Svenljungavägen 13 · Gävle · Din Motor AB, Ingenjörsgatan 2 · Göteborg · Hedin Bil AB, Argongatan 20 · Halmstad
Klasén Bil, Bohusgatan 1 · Helsingborg · Bilpartner Skåne AB, Bergavägen 6 · Kalmar · Smålands Motorcentrum AB, Engelska vägen 2 · Karlstad · Wafab Bil AB, Ramgatan 1 · Kungsbacka · Auto Lounge AB,
Lilla Hantverksgatan 5 · Landvetter · Landvetter Bilverkstad, Br. Josefsson AB, Östra Eskilsbyv 220 · Lidköping · Inges Bil AB, Truvegatan 7 · Linköping · Hedin Bil AB, Åsbjörnsgatan 1 · Malmö · Bilpartner
Skåne AB, Jägersrovägen 100 · Norrköping · Olofsson Auto, Navestadsgatan 41 · Stockholm Haninge · Torvalla Bil, Hantverkarvägen 30 · Stockholm Akalla · Svenska Bil AB, Esbogatan 8 · Stockholm
Skärholmen Wahlström & Nielsen, Murmästarvägen 33 · Stockholm Åkersberga · Aftén Bil, Rallarvägen 10 · Uppsala · Hedin Bil AB, Bolandsg 18 · Västerås · Bilhuset i Väserås AB, Isolatorvägen 10 · Växjö
Kronobergs Bilaffär, Hejaregatan 6 · Ängelholm · Bilpartner Skåne AB, Munka Ljunbyvägen 26 · Örebro · Orrby Bil, Kryptongatan 2

MILLEMIGLIA

MILLEMIGLIA

Vid lunchtid söndagen den 13 maj
samlades ett 10-tal Alfa Romeo vid
Shellmacken i Limhamn. Det var blandade
modeller och färger. Oberoende av färg
och modell hade vi alla samma mål - Mille
Miglia 2012.
Bilar som körde det officiella loppet, bilen i mitten kördes av svenska Christina von Schinkel.
Gemensam biltur upp i bergen

Fika uppe på bergstoppen.

Mille Miglia området inne i Brescia.

TEXT OCH FOTO: LINDA SVENSSON

Bilfärden över Öresundsbron

MILLE MIGLIA 2012
Första etappen var att ta sig ner till biltåget i Hamburg-Altona
via Öresundsbron och sedan färjan mellan Rødby (DK) och
Puttgarden (D). Längs vägen ner mot Hamburg anslöt de danska ekipagen. Vid incheckningen till biltåget bildades ett långt
led av Alfa Romeo, något som väckte stor uppmärksamhet
bland Hamburgs invånare, det var många som kom fram för att
titta på och fotografera bilarna.

Efter en natt på tåget vaknade vi i södra Tyskland, närmare
bestämt i Lörrach. Där mottogs vi av ytterligare fler bilar, bland
annat ekipage från Holland och USA. Tillsammans körde vi
sedan ner mot Sarnico (I) via Schweiz. Då Gotthardpasset var
stängt fick det bli Gotthardtunneln istället. Från en säker källa
kan jag säga att det var varmt att köra nedcabbat genom tunneln. I Schweiz stannade vi för en gemensam lunch. Väl nere på
hotellet möttes vi av ytterligare bilar som tillhörde vår grupp,
Giro Orso Veloce. Sammanlagt bestod gruppen av cirka 38 ekipage.
Efter lunch på tisdagen var det dags för en gemensam biltur
upp i bergen. Inför denna biltur hade ytterligare några Alfa
Romeo ifrån Holland anslutit. Vi körde på fina vägar längs
med sjön Iseo och sedan blev det serpentinvägar upp på berget.
Gissa om det långa ledet av gamla Alfa Romeos väckte uppmärksamhet. Folk längs med gatorna vinkade, bilar tutade och
barnen hängde ut genom fönstret på skolbussen för att vinka
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och jubla. Väl uppe på berget kunde man njuta av den fina
utsikten och en god fika. Tillbaka till hotellet rullade vi i smågrupper.
Onsdagen bjöd på en biltur till Luzzago (www.luzzago.
com). Här kunde vi fritt strosa runt och titta på samt fotografera de fina gamla bilarna av varierande märken. Vi fick även
kolla runt i verkstaden där de reparerar de gamla bilarna. När
lystmätet var mättat var det dags för en tur till Brescia. Detta är
platsen för både starten och målet av Mille Miglia. Här kunde
man strosa runt bland ekipagen som skulle köra loppet, utställare samt köpa på sig officiella MM souvenirer.
Torsdag förmiddag var vi inbjudna av Rivas VD att kolla på
hans familjs privata samling av Riva båtar. Det var en gedigen
samling båtar uppställda efter årsmodell (om jag minns rätt).
Där fanns även ett stort väggcollage där man kunde följa företagets historia. Att vi fick möjlighet att uppleva detta kan vi tacka
slumpen (eller Alfa Romeo) för. Någon från vårt sällskap kom
att prata med honom på stan. Han hade uppmärksammat de
många Alforna som körde runt i stan och som av en händelse
körde han själva en gammal Berlina.
Efter lunch var det dags att återigen köra in till Brescia,
denna gång för att starta loppet vi kommit för att köra. Den
officiella starten gick 18.45 men vi var fria att starta när vi ville.

Privat visning på det privata Riva museet.

Då vi var många bilar i gruppen från Orso Veloce körde vi iväg
vid lite olika tidpunkter i mindre grupperingar. För egen del
åkte vi iväg runt den officiella starttiden tillsammans med en
handfull bilar från vårt gäng. Första etappen var från Brescia
till Ferrara. Det är en märklig känsla att köra mitt bland de
gamla bilarna, att höra publiken jubla och applådera längs med
vägen och mitt i allt står polisen och uppmanar till att bryta
mot trafikreglerna. Det kändes som att italienarna gått man ur
huse för att kolla på detta spektakel och restaurangerna hade
dukat upp långbord längs med vägen. Vi kom fram till vårt
hotell i Rovigo först runt klockan 01.30.
Det var tidig uppstigning på fredagen för att fortsätta racet.
Dagens mål var att ta sig ner till Rom. Det blev en fin tur där
vi bland annat passerade San Marino. Även denna dag var det
mycket folk ute längs med vägarna. Många skolbarn var ute och
viftade med flaggor. Från Sverige hade vi tagit med oss 10 kilo
Club Alfa Romeo–godis som fördelats på våra bilar. Detta hade
vi och slängde ut till åskådarna, mycket uppskattat. Vår bil var
framme vid hotellet runt tidig kväll. Sista bilen kom fram vid
midnatt.
Lördag morgon blev också tidig. Vi skulle nu ta oss hela
vägen upp till Brescia igen. Detta är den längsta etappen. Vi
hade vädrets makter med oss fram till lördag eftermiddag. Då
öppnade sig himlen och vi var tvungna att cabba upp. Man

kände av att tempot blev högre när alla ville till mål. Efter att
ha kollat utsikten från Passo della Futa bestämde vi och några
andra bilar oss för att avvika från Mille Miglias officiella rutt
och istället köra motorvägen tillbaka till vårt hotell i Sarnico. Vi
var tillbaka på hotellet i lagom tid för en sen middag.
Den som trodde att man skulle få en lugn sovmorgon på
söndagen hade fel. Klockan 04.00 väcktes flertalet i vårt gäng av
jordbävningen som hade sitt epicentrum runt Ferrara. När den
första chocken lagt sig kunde man sova några timmar till. Mitt
på dagen hade vi en trevlig avslutningslunch.
Det är väldigt svårt att förmedla de tankar och känslor man
haft under Mille Miglia 2012. Ett event som detta måste upplevas på plats. Resan har inte varit problemfri. Två bilar från vår
grupp krockade med varandra, en blev stulen strax innan racet
skulle börja och en bil kom inte längre än till Rom. Lägg där till
mindre fix och trix med bilarna. Att allt annat bara flöt på kan
vi tacka Wille R, Stina och Nilla för, utan deras engagemang
hade detta inte varit genomförbart. Till sist säger vi tack till alla
inblandade som på ett eller annat sätt hjälpt till att göra denna
resa till ett minne för livet.
Vill du se mer bilder och filmsnuttar från resan finns det
samlat på Willes hemsida, www.orsoveloce.com
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T

CT står för Twin Clutch Transmission och arbetar – precis
som namnet antyder – med
dubbla lameller som arbetar
på var sin sida av svänghjulet för att
kunna generera snabba växlingar med
minimalt drivkraftsuppehåll. TCT kom
först i MiTo och nu har den hamnat i
Giulietta, dock enbart i modellerna 1,4
Turbo Multiair med 170 hk samt den lika
starka dieseln 2,0 JTDm.
Hur fungerar en dubbelkopplingslåda
då? Föreställ dig två seriekopplade växellådor med varsin koppling där den ena
tar hand om de jämna växlarna (2–4–6)
och den andra de udda. Med denna
konstruktion kan nästa växel läggas i
och vara redo för blixtsnabbt ingrepp så
fort lamellen till den föregående växeln
kopplar ur. De två lamellerna arbetar på

Ett svänghjul men två lameller som turas som
att jobba och därigenom får föraren blixtsnabb
växling.

PROVKÖRNING
varsin sida om det gemensamma svänghjulet.
Fiat Powertrain har producerat en
utomordentligt pedagogisk reklamfilm
som du hittar på www.youtube.com
med sökorden Alfa TCT: Twin Clutch
Transmission Animation.
Påtagliga fördelar med TCT–växellåda
är lägre förbrukning, utsläpp och accelerationstider. I jämförelse med vanliga
1,4 Multiair med sexväxlad manuell låda
minskar förbrukningen vi blandad körning från 5,8 l/100 km till 5,2 l/100 km,
koldioxidutsläppen går ned från 134 till
121 g/km där det futtiga grammet som
fattas till miljöbilsgränsen närmast är
att betrakta som tjänstefel från Turin.
Fartmässigt pinnar TCT–bilen iväg
marginellt bättre med låga 7,7 s till 100
km/h jämfört med manuella bilens 7,8
s. Toppfarten om 218 km/h är dock densamma för bägge versionerna.
Pristillägget för TCT-låda är 17 000 kr.
Giulietta Distinctive kostar 223 000 kr,
med tillägget TCT börjar priserna på 240
000 kr. I slutändan blir det antagligen
högre pris, då både sportpaket, metallic
och en del andra godbitar brukar slinka
med i beställningen – något som testbilen är ett gott exempel på med ett pris på
280 500 kr.

Många system samarbetar för att skapa en säker
körsituation. Samma system kan dock samverka
mot maximering av körupplevelse, dock inom
vissa (enligt Alfa Romeo) rimliga begränsningar.
Fria tyglar med allt avstängt anses inte ligga
inom dessa begränsningar.

Att köra med TCT–låda är enkelt.
Antingen låter du bilen sköta sig själv
och växla efter eget tycke eller så
behandlar du den som en sekventiell
låda, där du kan växla med paddlar på
ratten alternativt själva växelspaken.
TCT–lådan är integrerad med många
system i bilen. Med DNA–reglaget i
Normal prioriteras komfort i samband
med växlingarna emedan läge Dynamic
prioriterar bästa prestanda där växlingarna upplevs som snabbare än i Normal–
läge och dessutom är färre, det vill säga
bilen ligger, precis som en manuellt växlad bil, kvar på den växel du valt även
vid gasutsläpp. Till och med Start & Stop
fungerar ihop med växellådan, vilket
inte är alldeles självklart bland konkurrenterna.

Under utvecklingen av Giuliettan lades stor vikt på beteende vid inspirerande körning. Krängningen är exempelvis minimal, och med rätt
däck går det rejält fort på bana.

Givetvis är TCT–lådan adaptiv, och
känner snabbt igen nya situationer som
exempelvis stigning och kurvhastigheter
och anpassar växlingen därefter. Under
provkörningen växte både respekt och
irritation över växellådan. För vardagsbruk, med kökörning, stadstrafik och
racingambitionerna mycket nedskruvade
är TCT i mitt tycke överlägsen manuell
växellåda. Nu har jag dock även en mörk
sida där spårval, bromspunkter, kontroll och upplevelse är viktiga aspekter.
Där kommer TCT–lådan till korta. Ta en
så enkel sak som att med kopplingen
kunna dosera lagom hjulspinn på hjulen
då du snabbt ska iväg från stillastående
– en omöjlighet med TCT. Provbilens
beteende vid stillastående start är säkert
optimalt enligt någon eller några parametrar men långt från sportigt enligt
den gamla skolan. Om man istället
vänder på resonemanget är ingreppet
vid stillastående start vid exempelvis
rödljus och vardagskörning mycket kultiverade. Vill jag ha roligt har jag min 75

TS som utan vare sig ACC, femstjärnigt
krocktest och mycket låga utsläppsnivåer
kanske bara ska framföras på racerbanor
med rejäla avåkningszoner och utan
mötande trafik…
Det går att resonera på många sätt
och slutklämmen om TCT–lådan blir att
den som inte aktivt jagar bromspunkter
på banmöten utan faktiskt kanske kör 98
procent av sina mil till vardags mycket
väl kan leva med dubbelkoppling och
automatiska växlingar. Automatiserad
vardagslunk med goda färdigheter de
få gånger det är dags att plocka fram
prestandan. Enligt Alfa Romeo står TCT–
lådan för 15 procent av försäljningen.
Provbilen var utrustad med Pirelli P
Zero Rosss i dimensionen 225/40/18 på
en modern tolkning av de vackra telefonfälgarna som lämnar fri insyn till de (på
170–hästarsversionen) något slätstrukna
bromsoken. Öppna fälgar gör sig bättre
på QV–versionen som visar ilsket röda
Brembo–ok. Däcken skulle dock visa sig
vara en källa till förvåning.

Landsbygd, krokig väg och en röd Giulietta – ett gott recept på livsnjutning!
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Med 1,4 liter och 170 hk med avancerad multi–
air ventilteknik visar Alfa Romeo vad som hänt
sedan anrika TS–maskinen från Alfa 75. Allt
var inte bättre förr!

Som frivillig hjälpchaufför och ratt–
virtuos dök – utan större övertalning
– Daniel Holm upp. Med ett antal avancerade sportvagnsbyggen och många
mil på både racerbana och konbana är
han mycket lämpad att känna sig fram
med nya Giulietta. Platsen var Active
Drivings testbana i Trosta strax öster
om Arlanda, där utrymme finns för alla
övningar kring gränslinjer.
Till en början imponerades vi starkt
av bilens direktstyrdhet. Ganska fort
blev vi dock negativt överraskade av
dåligt väggrepp. I övningar som broms
i kurva där Active Drivings japanska
kursbilar av årets modell stannade efter
nätt två koner behövde Giuliettan fyra
koner för att stanna vid samma hastighet. Detta rimmade illa och misstankarna föll fort på däcken, något som
bekräftades av andra övningar. Trots allt
gav dagens sista övning ändå respekt för
bilen och dess system. I en halv älgtest
bana, där de koner man vanligtvis ska
tillbaka till bortplockade eftersom det är
omöjligt att komma tillbaka på rätt spår,
visade Giuliettan och modern teknologi
upp sina förmågor. Ingångshastighet 130
km/h, tvär undanmanöver med abrupt
rattutslag först åt ena hållet och därefter
åt andra. Mitt i andra svängen, då greppet är som sämst, appliceras en bestämd
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Alfa Romeo

Giulietta

Version

Motorer

l/100 km C02 g/km

Diesel
1.6 JTDm 105hk Start&
Stop (Miljöbil)
2.0 JTDm 140hk Start&
Stop (Miljöbil)
2.0 JTDm 170hk Start&
Stop
2.0 JTDm 170hk TCT
(Miljöbil)
Bensin
1.4 TB 120hk Start&Sto
p
1.4 MultiAir Turbo 17
0hk Start&Stop
1.4 MultiAir Turbo 17
0hk TCT
1750 TBi 235hk

Alla priser är rekomm

enderade priser i kr inkl

4,4
4,5
4,7
4,5

6,4
5,8
5,2
7,6

. moms.

Progression

114
119
124
119

Distinctive

QV

226.000,243.000,268.000,285.000,-

149
134
121
177

196.000,-

202.000,223.000,240.000,273.000,-

TillVall
Kod

Lar m inkl. dubbellåsning
Mörktonade bakre sido
064 + 213
rutor
El-justerbara framstolar.
070
Minnesfunktion förarsid
a. Endast med kod 211
2-zons klimatanläggnin
/212 177
g
Metalliclack
140 + 693
Textil/läderklädsel
210
Textil/läderklädsel, spo
211
rtstolar. Ingår i Sportpa
ket
1
&
2
Hel-läderklädsel, sporsto
lar. Uppgradering till Spo
rtpaket 1 & 2 samt QV
Bi-xenon strålkastare
212
inkl. adaptiva kur vljus
Elektriskt infällbara ytte
230
rbackspeglar
Regnsensor & mökton
341
ad övre del av vindruta
Elektrisk tacklucka i
347 + 57J
glas inkl. svart innertak
Elektriskt justerbart sva
400 + 5KW
nkstöd, förarsida
Aluminiumfälgar 16” Eleg
40Y
ante
Aluminiumfälgar 16” Spo
431
rt
Aluminiumfälgar 17” Sup
432
ersport
Aluminiumfälgar 17” Eleg
421
ante
Aluminiumfälgar 18” Spo
433
rt
Aluminiumfälgar 18”
435
Blue&Me, Bluetooth tele
55E
fonstyrning samt mediasp
elare
inkl. rattkontroller
65W + 4FU + 709
Reservhjul (125/80 R17
). Endast med 17/18“
fälgar
Paddlar (tillval TCT)
4UE
Aut. avbländbar innerba
4WE
ckspegel
Parkeringssensor bak
525
Förberedelse för TomTom
52B
. Endast med Blue&M
e
Speciallack, metalliclack
54K
Speciallack, solid
58B
Speciallack, metalliclack
5B2
BOSE soundsystem. Ej
5DT
med kod 803
Hel-läderklädsel. Ej med
717 + 718
Sportpaket 1 & 2
Reservhjul 125/85. End
727
ast med 16 tums fälg
ar. Ej med 717/718
Sidokjolar. Ingår i Spo
803
rtpaket 1 & 2
sportpaket 1
926
Sportratt, sportchass
5RH
i, sidokjolar, sportpedale
r,
alum
iniumfälgar 17” Sport,
(alu fälg 17” Sup ers por
t)
mörk interiör & mörkt
innertak. Sportstolar
i textil/läder
sportpaket 2
Sportratt, sportchass
5RJ
i, sidokjolar, sportpedale
r, aluminiumfälgar 18”
mörk interiör & mörkt
Sport,
innertak. Sportstolar
i
tex
til/
läde
r
•= standard - =
ej tillgängligt Alla pris
er är rekomm

Progression
3.400,2.000,3.700,4.500,7.000,1.500,2.000,9.800,1.500,5.000,5.000,4.500,1.500,1.000,4.500,2.500,4.500,8.500,500,-

-

Distinctive
3.400,2.000,9.000,•
4.500,12.000,12.000,7.000,1.500,2.000,9.800,1.500,5.000,•
4.000,7.000,7.000,4.500,1.000,1.000,1.500,4.000,1.000,4.500,2.500,4.500,8.500,12.000,500,2.500,12.000,-

14.000,-

QV
3.400,•
9.000,•
4.500,•
5.500,7.000,1.500,2.000,9.800,1.500,•
4.000,4.500,-

dutt med handbromsen samtidigt som
ratten släpps.Några blixtsnabba digitala
beslut från bilen följt av några lika snabba systemingripanden – och här talar vi
om bråkdelar av en sekund – resulterade
i körning rakt fram med full kontroll.
Djupt imponerande. Antisladd, eller
stabilitetssystem, är mycket bra att ha då
saker går överstyr, något som statistiken
också visar gällande antalet olyckor som
orsakats av sladd. Mer än 50 procent av
dagens biltrafik sker med antisladdutrustade bilar och enbart enstaka bilar
förekommer i denna specifika olycksstatistik, allt enligt Trafikverkets statistik.
Utöver TCT–lådan får köparen en
Giulietta med alla dess egenskaper,
funktioner och förmågor. För den som
inte minns kan en kort repetition av
DNA–systemet kanske vara på sin plats.
Dynamic med högre vridmoment, rappare gasrespons och vassare styrning,
Normal med vardagskomfort som högsta
prioritet samt All–weather som skall
hjälpa bilister i dåligt väder genom att
bland annat motor– och stabilitetskontrolsstyrning.

Vidare har en central beslutsmanick
makt över alla dynamiska system i
bilen. Förkortningen är VDC – Vehicle
Dynamic Control. Den arbetar med styrningen, den elektroniska Q2–diffen, gasrespons, vridmomentsuttag från motorn
och bromssystemet som i läge Dynamic
åstadkommer en pre–fill–funktion som
bygger upp bromstryck upp i förväg
och således ger snabbare ingrepp vid
inbromsning.

tillverkare. Detta är av godo då utvecklingen sker vare sig vi vill eller inte. Det
är dock mycket viktigt för ett bilmärke
som Alfa Romeo att bevaka sina anor
och vad varumärket står för. Den dagen
Alfa Romeo gör en bil utan känsla och
glädje är en domedag. Jag minns Alfa
Romeo ARNA alltför väl.

Utrustningsmässigt finns flera nivåer
samt en lång tillvalslista att kryssa för.
Progression är basmodell, Distinctive är
den mest sålda med högre utrustningsnivå. Utöver detta finns sportpaket ett
och två á 12 000 kr respektive 14 000 kr.
Dessa omfattar bland annat sportchassi,
plastkjolar och större hjul.

Sammantaget var körupplevelsen i
Giulietta mycket positiv. Minimal krängning, direktstyrd, glad och helt enkelt
kul – en bil som jag utan att tveka skulle
kunna leva med, både till vardags och
på banmöten. Speciellt trevligt var läge
Dynamic där hela bilen ställer sig som
på tå med betydligt mer aggressiv styrning, gasrespons och bromsar. Detta är
extra imponerande då bilen nästan är
klassad som miljöbil med 121 g CO2/km!
Vart är vi om fyra år? Kanske 99–grammarna dyker upp på banmöten och kör
skjortan av oss andra?

Säkerhetsmässigt ligger Giulietta i
topp. Fem stjärnor i Euro/NCAP och
bäst i klassen små familjebilar 2010 är vad
man utan att ljuga brukar kalla klassledande resultat. Det är helt enkelt briljant.
Idag är värderingar som säkerhet och
miljö högsta prioritet hos nästan alla bil-

Giulietta har rekordbetyg i Euro/
NCAP och låga utsläppsnivåer, men resten då?

1.000,1.500,4.000,1.000,4.500,2.500,4.500,8.500,•
•

-

enderade priser i,- inkl

. mom

s.
Alla nybilspriser i denn
a prisöversikt är reko
mmenderade priser inkl.
blandad körning (EU 2004
leveranskostnader och
/3/EG). Infor mation om
mom
s. Denna prislista gälle
prise
r och utrustning samt
gar har gjorts för att inne
r från 1 januari 2012.
specifikationer är av vägle
hållet i denna prislista
Siffrorna för bränsleåt
dande slag och kan ändr
skall vara uppdaterat
gång gäller vid
och korrekt vid trycktillfä
as utan föregående med
llet. Importör: Fiat Grou
delande. Alla rimliga anst
p Automobiles Sweden
rängninAB
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1

6

2

7

1. Form och design
är bara förnamnet på
Giulietta. Grillen flyter fritt och skapar ett
väldigt framträdande
formspråk som får folk
att reagera med ett
leende på läpparna. Den
är vacker.

3
8

4

1

2. Kanske något mesigt
utseende på bromsarna
för att matcha dessa
öppna fälgar som exponerar hela härligheten
runt hjullagren.
3. Kromad kåpa, list
och dörrhandtag som
var och en för sig är
värda att stanna upp
och titta på.
4. Äntligen! Nog
dricker väl även Alfa–
förarekaffe eller läsk?
5. Klick–paddlar på
ratten. Växla upp med
höger hand och ner med
vänster.

5
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6. Numer ett klassiskt
dörrhandtag som Walter
Da Silva tagit med sig
till SEAT, men även
Mazda har norpat idén.

Form och design råder även här. Den stora blaffan som sitter framför passagerarstolen inger inte någon större kvalitetskänsla.
Gör som i 159: häng dit äkta metall!

Daniel Holm tycker till.
HUR VAR DET ATT KÖRA
GIULIETTA TCT?

Det var riktigt bra, förutom däcken som var en besvikelse. TCT–lådan var OK
även om den inte växlade lika snabbt som exempelvis VW Passat med DSG–låda.
Jag gillade dock att den höll kvar växeln vid gasuppsläpp och inte petade i en
högre för att spara bränsle!
Styrresponsen var också mycket trevlig!

NÅGOT DU SKULLE VILJA
ÄNDRA PÅ?

Ja, varför kan man inte stänga av alla hjälpsystem? Vi är gasglada svenskar som
kanske vill leka lite på sjöisar och annat utan ingrepp av antisladd.

7. Från 156 minns vi
den löjligt smala påfyllningen för spolarvätska.
På Giulietta är den inte
längre löjlig – bara onödigt smal.

Jag hade även problem med lårstödet i framkant på stolen – det är för dåligt.
Kanske lösningen är det gamla tricket från Alfa 75 med hylsor och längre bultar för att kunna tippa upp stolens framkant
en aning.

8. Gillar du inte paddlar? Låt då bilen växla
automatiskt eller växla
själv med spaken.

Instrumenteringen kändes ganska översiktlig även om ett visst mått av plottrighet smugit sig in.

ÖVRIGA INTRYCK?

Och färddatorns display kändes som något från 1990–talet. Idag ska det vara högupplöst och kristallklart i skärmen!

Klöver-BLADET

21

PROVKÖRNING

PROVKÖRNING

Konkurrenter
PRISER

1,4 Multiair 170 TCT
Distinct ive
240.000 kr
1,4 Multiair 170 6–v xl
Distinct ive
223.000 kr
QV 1750 235 hk
273.000 kr
MOTOR

Tvärställd 4–cyl turbo
med intercooler.
Multiairteknologi, kam
rem.
Borrn ing x slag
72x84 mm
Volym
1 368 cm3
Kompression
9,8:1
Broms i kurva är inte ett glansnummer för Giulietta med Ross–däck.

170 hk vid
5.500 r/m in

Max vridmoment
230 Nm vid 2.250 r/m
in (NORMAL)
250 Nm vid 2.500 r/m
in (DYNAMIC)
0 – 100 km/h
7,8 s
Toppfart
218 km/h
Vikteffekt
7,8 kg/hk
Litereffekt
124 hk/liter
Förbrukn ing bl. kör n.
5,2 l/100 km
CO2 bl.körn.
121 g
KR AF TÖVERFÖRING

Motor n fram, framhjul
sdrift,
6-växlad torr dubbelk
oppli ngslåda.

HJUL

Fälg fram/bak
Däck
Testbilen

Lä ngd/bredd/höjd
Axelavstånd
Spårvidd fram/bak
Tjä nstevikt
Max släpvikt B–kort
Tan kvolym

7J x 16 tum
205/55/16
Pirelli P Zero Rosso
225/40/18

VW GOLF GTI

Gold GT 160 hk finns ej med
DSG–låda. Golf GTI med 211
hk och DSG börjar på 284 400
kr och bör närmast konkurrera
med Giulietta QV som börjar på
273.000 kr.

BROMSAR

Skivor, ventilerade fra
m, solida bak.
Fram 305 mm, bak 264
mm.
SK AT T

Årsskatt 380 kr
SERVICEKOSTNADE

AUDI A3
R

3.000 mil eller 24 må n
ser vice
cirka 4.500 kr
6.000 mil eller 48 må n
ser vice
cirka 6.800 kr
9.000 mil eller 72 må n
ser vice
cirka 4.500 kr

Nyligen debuterad med hela
Audi–glorian svävande över sig.
Finns med S–troniclåda och 180 hk
stark TFSI–motor. Endast tre dörrar förutom Sportback. Grundpris
290.300 kr.

KAMREMSBYTE

MÅTT OCH VIK T
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ST YR NING

Fartberoende ser vo me
d 2,6 rat tvarv,
vändcirkel 10,6 m.

FORMKURVA ENLIG
T ALFA ROMEO

Max effekt

Alfetta, 75, 90 och 156 är förfäder från svunna epoker. Giulietta bär generna bra, men när kommer en Sportwagon?

HJULUPPHÄNGNING

Individuell upphäng nin
g, farma
MacPherson, krä nghä
mmare. Bak
multilink i hjälpram me
d län karmar i
alumi nium.

435/180/147 cm
263 cm
155,4/155,4 cm
1.404 kg
1.400 kg
60 liter

Intervall fyra år eller
10.500 mil (det
som först int räffar). Pri
s cirka 3.900 kr.
Byte av kam remssats
ca 3.900:- skall
utföras efter 4 år eller
10.500 mil (vilket
som int räffar först).
BMW 118I

Också nydebuterad. Hög teknologisk nivå och statusnivån är än
högre. Grundpris med automatlåda 285.000 kr.
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ALFA 90 – DRÖMBILEN
I början av 2000–talet dök Claes Hoffsten upp med en trimmad Alfa 90. Den var
brutal med både att gå och låta och gjorde stort intryck på mig. 260–270 hästar
i 1200 kilo bil gjorde att den körde brallorna av ganska många bilar på gatan,
samtidigt som ganska många gjorde i brallan av ljudet.
TEXT: ÅKE NYBERG
FOTO: STAFFAN ERLANDSSON, ALFA ROMEO
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ALFA90
Eftersom jag är svag för fyrdörrars
sportbilar tänkte jag att en sån skulle
man ha. Antalet trimmade Alfa 90:or
med så mycket effekt är ganska begränsat – vid den tidpunkten fanns det bara
en och den ägde Claes. Återstod att
skaffa en själv.
Alfa 90 förresten, vad är det ? Kort
historik. Alfa Romeo hade tre plattformar som man byggde bilar på i början av
80–talet. En framhjulsdriven med boxermotor för 33:an och lilla sportkupén
Sprint samt den underskattande Arnan.
Sen hade man 116–serien som man byggt
Alfetta, GTV och Giuliettan på liksom.
På toppen hade man även den stora lyxbilen Alfa 6 som skulle läggas ned.
I planen fanns att tillsammans med
SAAB, Fiat och Lancia bygga en stor
familjesedan i form av 164:an för att ta
upp kampen med BMW och Mercedes
i prestigeklassen. Ekonomin i det statsägda Alfa Romeo var helkass och man
var i princip konkursmässig. Det fanns
inga pengar att börja bygga en 164 på.
Teknik– och designavdelningen måste
ha fått i uppdrag att koka soppa på en
spik, det vill säga bygg den nya bilen
på samma platta som Alfetta, Giulietta
1. Attans, den blev för smal! Vi får slänga upp
lite knappar i taket också!
2. Eljusterbart ryggstöd och höjd på sittdynan
var rejäla lyxtillbehör 1985.

ALFA90
och GTV men få kunderna att känna att
det är en helt ny bil. Bertone får i uppdrag att rita en helt ny kaross och delvis
ny inredning och teknikerna får som
sagt koka soppa på de spikar de hittar i
lådan.
Alfa 90 utrustas med en mängd
spännande grejer, många mest för att
förföra ögat, en del mer eller mindre av
bling–blingkaraktär. Framspoilern görs

1

rörlig och fälls ned automatiskt när man
kommer upp i 80 km/h, man sätter in
en färddator med snittfart, räckvidd på
återstående bensin, snittförbrukning,
momentan förbrukning, samt diverse
olika klockfunktioner och yttertemperaturmätare. I instrumentpanelen under
det vanliga handskfacket bygger man
in en attachéväska som man kan ta med
sig ur bilen. Innerbelysningen görs grön

4

2
5

3

3. Digitalis displayis modell 80–tal. Fränt än
idag!
4. Givetvis fanns färddator, något som INTE
var vardagsutrustning 1984.
5. Checkpanel med förmåga att driva upp ägarens blodtryck till astronomiska nivåer. Svart
och heltäckande eltejp löser problemet.

och hela inredningen andas mycket
flygplanscockpit. Handbromsspaken för
tankarna till flygplansreglage. Det finns
centrallås, läslampor både bak och fram
och i taket sitter massor med trevliga
knappar att trycka på. Ena backspegeln
är elektriskt justerbar och det finns fungerande rumpvärmare. Vissa av framstolarnas inställningar var elektriska, men
inte alla. Lägg till detta en Alfa Romeo
Control med diverse olika intressanta
varningslampor som kontinuerligt bevakar vagnens olika tekniska tillstånd.
Till toppmodellen Alfa 90 2.5 V6 QO gör
man dessutom en helt digital instrumentering vilket är state of the art på den
tiden. Två olika fotoceller reglerar hur
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starkt det gröna ljuset skall förmedla fordonets viktigaste data till föraren i med
staplar för bensin, oljetryck, temperatur,
varv och hastighet. Hastigheten visas
för säkerhets skull också med 3 digitala
stora siffror så att man skall vara säker
på att man överskrider den givna hastighetsgränsen.
Några bra saker är att ratten görs justerbar både i längs- och höjdled samt att
det sladdriga växellänkaget stramas upp.
Servostyrning finns självklart. Och för
att slutligen hålla huvudet kallt finns det
luftkonditionering i bilen! Av toppmodellen ”Guldklöver–90:an” med V6 byggs
endast 6900 bilar.
Med 1985 års ögon får man en

mycket, mycket ball Alfetta men många
Alfister blir besvikna då plattformen
är gammal. Man tycker lite att det är
samma bil fast uppsnofsad.
Växellänkaget och kopplingen är
annorlunda och mer sofistikerat, det
vill säga lite mindre sladdrigt och oprecist. Kul är att V6:an från GTV 6 och
Alfa 6 kommer ned i en fyrdörrarsbil.
Med 2010 års ögon är det en väldigt ball
”Alfetta” med massa roliga saker på,
men det sitter som sagt en 2.5–liters sexa
i bilen på 156 hk. Till Alfa 90 V6 väljer
Alfa en lång utväxling som gör att bilen
toppar 200 km/h fast på fyrans växel
vilket är ovanligt för Alfa. 5:an blir en
bekväm motorvägsväxel. Bilen är växlad
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ALFA90
för 250 km/h om den skulle varva till
rött på femman! Fast det är fortfarande
en grönt digitalt lysande stapel över 7000
v/min i bilar med digitalinstrumentering.
Lyxåket Alfa 90 2.5 QO kostade 139
000 kronor 1985 i Sverige, det år då man
fortfarande kunde få en Mercedes 200
under 100 000 kronor. Mycket pengar
med andra ord! Om man lade till skinnklädsel hamnade man på 156 000 kronor.
Lyxbilar skall ju vara breda och imposanta. Men Alfa 90 är en smal sak. Jag
undrar i mitt stilla sinne hur många
gånger designavdelningen ville bredda
bilen. Det är jävligt svårt att bygga
en snygg lyxbil av något som är 2 cm
bredare än den lilla Alfa 33:an. Bilen
hade ju samma platta som man byggde
Giuliettan på. Jag tror att det var en
kombination av smal kupé och behovet
av många knappar som gjorde att man
till slut satte knapparna till elhissarna
uppe i taket – det var slut på plats helt
enkelt.
På 80–talsträffen i Stjärnhov parkerade jag på kul bredvid Peugeots samtida
lyxlimousine 604. Den tog verkligen för
sig och 90:an såg rätt spinkig ut bredvid.
Men nu är man ju en gasglad man och
breda bilar, precis som breda människor,
väger mer och har större luftmotstånd,
och då är det ju alltid en klar fördel att
vara slank och smidig.
Så nu till projektet. En rostfri och fin
90:a med V6 hittas på annons i Blekinge.
Klarlacksläpp och frusen motor håller
ned prislappen på den i övrigt rostfria
bilen med perfekt inredning. Säljaren

ALFA90
ombesörjer att bilen fraktas upp till
Mälardalen för att hamna hos CC –
Motors. En treliters 164–motor med QV
kammar färdigkonverterad för att sätta
i en 116–bil dyker lägligt upp i Umeå.
Säljaren skulle ändå till Mälardalen
på vårkanten och lämnar motorn i
Eskilstuna. Dagen efter är vi båda två
på 1:a maj träffen på Skokloster och vi
skakar hand och ett kuvert med pengar
byter ägare på ett diskret sätt.
Tanken är att bilen skall vara klar
att åka i till 50-årsjubileet på Gärdet
senare samma år, men det hinns inte
riktigt med. Senare på hösten rullar den
i alla fall med ny motor och ny elegant
lack. Den svarar massivt på gasen men
vill inte riktigt sjunga ut som jag tänkt
mig. Men projektet är ju i alla fall igång
och bilen går och ser fin ut och allting
fungerar bra. Jag kör in den till Tuff Cote
Dinol för ”sista smörjelsen” för den här
bilen kommer nog inte att rostskyddas
en gång till.
Det är en skön bil att åka i, sätena är
mjuka och sköna och man har nästan lite
Citroën–känsla när man åker i den.
Som sagt, den svarar starkt på gasen
men vill inte sjunga ut. Jag har problem
en dag att köra ifrån en Volvo S80 på
motorvägen. Jag kollar regnummret och
på Meca i Haninge slår Jonas i deras
dator, - Jo det sitter en 170 hästare i den
och bilen är en tjänstebil på ett större
företag så den är knappast trimmad.
Slutledning, det fattas hästar i motorn !
Jag får låna ett par Zagato–grenrör av
Pelle Rålin i Nyköping vilka Marco
Harjunpää kopierar så att effekten skall

kunna ökas. Det byggs ett nytt grövre
avgassystem till bilen, med strikta order
att det inte får låta mycket när man kör
som folk med bilen. Det är en diskret
gubbräser som byggs. Allt detta blir
klart till våren 2007.
Efter avgassystemsmeckandet blir
bilen piggare och glad i hågen någon
vecka senare tar jag 90:an ner till Pelle
Rålin i Nyköping. Vi skall med klass och
stil vara strängt upptagna med att ägna
dagen åt att resa till Kinnekulle där vi
skall hålla en av våra förarkurser dagen
efter. Med bilkartan i högsta hugg har vi
utfärdat ett hundraprocentigt förbud att
köra en enda meter på motorväg!
Pelle är nyfiken på hur kopiorna på
grenrören blev och hur bilen går.
– Vänta lite säger han när han tittar
under huven, Gasa fullt en gång säger
han när jag sitter med motorn avstängd.
Ett gapflabb hörs från motorrummet.
Undrar om han skall gnälla grenrören
tänker jag och kliver ur. – Kolla gasspjället när jag hoppar in och gasar fullt!
Då ser jag att spjället bara öppnar 75-80
procent. Vajern har inte justerats ordenligt i båda ändar. Det går att justera både
vid spjället och pedalen. Fem minuter
senare spinner vi i väg med två rejäla
svarta streck längs gatan med säkert 15
-20 hästar till i motorn.

Bilen är dock inte riktigt färdigtrimmad än. Det känns inte som det är +200
hästar. Sprut och spridare är fortfarande
original från 2.5:an. Jag får kontakt med
en pensionerad Alfalegend i Uppsala –
Torbjörn Backström – som under vintern
2008 – 2009 så sakteliga tar sig an bilen
på lediga stunder. För att vara pensionär
är han rätt hårt uppbokad minst sagt…
Hur som helst, motorn tas ur, isär
och gås igenom. En del justeringar görs
och några packboxar och lager byts.
Kardanen tas ned och gås igenom för att
hitta vibrationerna. Det visar sig att de
tre hardy–knutarna är slitna, de ser OK
ut när de sitter monterade, men sprickorna sitter på insidan och därför vibrerar
det när man börjar varva. Växellådan tas

För långa resor krävs plats för bagage vilket illustreras av Åke Nyberg och Fredrik Lavesson.

ned och kollas upp, det ingående lagret
har skramlat fult när man stått still med
bilen och byts ut tillsammans med några
bakhjulslager och bromskivorna bak som

varit slitna. Bränslepump och generator
samt startmotor får sig både översyner
och delar utbytta för att fungera i många
år framöver.

Dagen blir underbar när vi åker på
kurviga landsvägar och njuter av ett
tajt 116–chassi med nya bussningar och
stötdämpare samtidigt som Sverige visar
sin landsbygd från sin bästa sida. Lunch
i Askersund och sen vidare på krokvä-

Redan från fabrik satt heltäckande plastarrangemang på Alfa 90. Vem kommer ihåg bakljusrampen som på 80-talet fyllde utrymmet
mellan bakljusen på bland annat Mercedes W124, Saab 9000 och Volvo 740?
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gar som är omnämnda i Ducatiklubbens
kurvbibel. Extasen i vagnen grumlas
endast lite av vibrationer i kardan vid
höga varv men annars är det en av de
bästa dagarna vi kan minnas.
Jag åker med 90:an en hel del och den får
gå på semestern detta år.

Landsväg, Alfa 90 med ljud som Lamborghini Miura och självläkt koppling. Ibland ler livet mot människorna!
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ALFA90
Torbjörn sanerar också motorrummet
och motorn så att det upplevda trevliga
blanka ”4000–milaskicket” på bilen även
når ned i mörkret under huven.
Så åker bilen bort till en annan “trimbekant” till Torbjörn tillsammans med
luftmängdmätaren från en BMW 733
som Rickard Berg i Trelleborg hjälpt mig
att skaffa med exakt rätt Boschnummer
på. Den har ett större hål genom sig
och kan svälja mer luft. Med hjälp av
fyrbandslambda ställs bränsletrycket
upp så att det kommer in lika mycket
mer bensin som den nya Boschmojängen
släpper igenom. Ett stort sportluftfilter
avslutar insugsavdelingen.

ALFA90
Jag hämtar bilen i Uppsala efter närmare sex månaders drömmande om
denna supervagn som i mina fantasier
närmast kan jämföras med den mycket
vanligare Maserati Quattroporte som
inte är någon Alfa Romeo och därmed
måste vara sämre på alla sätt, det är ju
jobbigt att ångra sig så här långt in i projeket, med plånboken räknat.
Ett problem med 90:an är ju att den är
så smal, det finns ingen plats i fronten
att leda in tillräcklig med kall luft till
motorn, man tappar 5 – 10 hästar Det är
en av mina “käpphästar” på klubbens
forum till alla som ställer frågor om
öppna sportluftfilter.
Jag sätter vinkelkapen i innerskärmen
och tar upp ett fyrkantigt hål där, sprejar
på rostskydd och sticker ut och märker
omedelbart förbättringen.
Först i augusti – september blir
bilen färdig, men vilken bil jag har
nu! Troligen närmare 210 – 220 hästar i
en knappt 1200 kilos bil som ser ut som
studierektorns gamla Volvo 740, typ. Det
finns en viss humor i det.
Vikt/effekt är bättre än på en Porsche
944 turbo, växellådan bak ger fin - fin
väghållning, har säkert en toppfart på
minst 230 (har inte testat). Marschar fint
i 170 – 180 och svarar massivt på gasen

med en liten sättning av aktern om man
trycker på ytterligare då på femman.
Tycker man att det går för dåligt lägger man i 4:an i den farten, och då händer det självklart ännu mer! Skulle tro
att den gör 0 – 100 på runt 6.5 sekunder.
Bakhjulsdriften, vikten samt att den gör
över 100 på tvåan talar för den hyggliga
tiden.
SUMMA SUMMARUM:

Den har till slut kostat ungefär som
en modern småbil, med allt medräknat.
Men å andra sidan om man skall ha en
hyggligt snabb bakhjulsdriven bil i 4000–
milaskick så kostar de ungefär de pengarna eller snarare mer kanske. Jag tänkte
ett tag köpa en fin fyrdörrs Maserati
men vågade inte och blev allmänt avrådd
av alla jag respekterade och frågade. Alfa
kändes mycket stabilare plus att jag känner mer folk i Alfa kretsar som kunde
hjälpa mig i mål med projektet.
Jag har inte meckat själv utan bara
drömt och varit projektledare. Det är en
riktigt kall period mellan jul och nyår nu
2009 – 2010 när dessa rader skrivs. Min
164:a 3.0 -92 som är vinterbilen har stått
på verkstad i helgerna och 90:an har fått
göra lite vintertjänst. Startar snällt och
fint trots under 15 grader på termometern, fin och bra värme, rumpvärmarna

Fredrik Lavessons Campione-utgåva skiljer sig endast i detaljer från vanliga Alfa 90. Fronten, inklusive frontspoiler,
är densamma.
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fungerar och med bra vinterdäck tar
man sig fram riktigt fort och bra, med
sommardäcken som satt på några dagar
nu i snön får man skärpa sig lite extra
men balansen är fin och drivfästet med
växellådan bak är riktigt bra för att vara
en bakhjulsdriven bil. Allt för mycket
ESP och ABS är skadligt för reflexerna
och omdömet och jag tror att delar av
hjärnan skrumpnar om man inte uppdaterar sig lite med gammaldags vinterkörning på sommardäck, - ja se det snarare
som en lat dåres försvarstal för att jag
inte orkade lägga på dubbdäcken i tid.
90:an var ju inte tänkt att gå i snön alls.
Drömmandet fortsätter, kanske skall
sprutet uppdateras lite till och kanske
skulle man ta ett par andra 3 literstoppar och porta dem tillsammans med ett
annat tändsystem. Då kan det ju bli en
20 – 30 hästar till. Men just nu får det
stanna vid drömmande.
Lite nya gummilister till dörrarna
eller att jobba lite med dörrpassningen
kan nog få bort det lilla vindbrus som
finns i kontinental motorvägsfart. Det
blir lite av vårens pillande.
Den här bilen är en riktigt bra affär, ja
inte pengamässigt då kanske, men kärleksaffärer piggar ju alltid upp!

Utifrån ser det ut som en gungande val, men även om det kränger och lutar finns både grepp och
kurvhastighet.

Fyrkantigt, rakt och 80-tal, men ändå lyckas Alfa 90 hänföra formfantaster 26 år senare!
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GUBBRÄSERN
HAR FÅTT ETT
NYTT ANSIKTE
Det är inte ofta tillfälle erbjuds att köra en Alfa 90 med V6.
Att köra två bilar samma dag är lika osannolikt som att
dra hem storkovan på Triss. Men plötsligt händer det!
TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

En solig sommardag i början av
juli stämmer plötsligt allas scheman,
familjehögtider och hundpromenader; jag lyckas stämma träff med både
Åke Nyberg och Fredrik Lavesson i
Vallentuna norr om Stockholm. Åke
kommer med sin välskötta vinröda 90
2.5 som fått mycket uppmärksamhet
under huven. Fredrik kör en likaledes
mycket välskött importerad specialversion kallad Alfa 90 2,5 Campione,
framtagen av tyske importören till
Alfas 75-årsjubileum för den tyska
marknaden.
Landskapet norr om Vallentuna
består till stor del av åkerlandskap som
genomkorsas av smala och slingriga
asfaltsvägar. Det är INTE fri fart därute, då både cyklister, vanliga bilister
och en oproportionerligt stor del av
vårt lands hästpopulation samlats i
detta område, men emellanåt erbjuds
ändå öppna delar med fri sikt där dessa
långfärdsvagnar med sportighet som
mellannamn kan sträcka ut. Och det
där med att sträcka ut är Busso-sexans
starka sida!
Vi stämmer träff i god italiensk
anda där vi alla är väl överens om tidpunkt och plats. Då klockan är slagen
lyckas dock bara två av oss komma till
den överenskomna platsen, emedan
den tredje med italienskt sinne för
detaljer bestämmer sig för en annan
plats. Då den logistiska mardrömmen
att samla tre medelålders män äntligen
är löst dyker nästa fenomen upp; Åkes
Alfa 90 har helt plötsligt bestämt sig
för att få luft i kopplingen och bilen
är därmed kopplingslös. Ambitionen
finns dock där, så vi styr kosan mot
landet – att köra utan koppling ingår
i grundkursen för en bilentusiast.
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Fördomsfulla hävdar här att denna dag
var en vanlig italiensk dag.
Vid första fotostoppet visar dock
Åkes bil upp en inte helt okänd sida
hos äldre Alfa Romeo – kopplingen
har lagat sig själv! Antagligen har luftbubblan tagit sig fram till behållaren
och återförenats med resten av atmosfären.
Den kompletta modellbeteckningen
är Alfa Romeo 90 2,5 Quadrofoglio Oro
Iniezone. Redan där dyker en ledtråd
upp till märkets magi och skönhet –
plocka fram skol–italienskan och uttala
namnet högt för dig själv så förstår du
vad jag menar. Avsluta sedan övningen
med att uttala Volvo sjuförrtti så har
Alfa redan vunnit matchen.
Att sätta sig bakom ratten på vad
som i mitten av 80-talet var Alfa
Romeos huvudnummer gällande sport
och komfort är som att kliva in i en
annan värld. Den digitala instrumenteringen, kontrollpaneler i taket med
diverse elhissar och belysningsknappar för både bak- och framsäte med en
behagligt grön i taket centralt placerad
kupébelysningsarmatur andas framtid.
1985 är för övrigt året då filmen Back
To The Future hade premiär. Dåtidens
anda – för er som inte var födda, för
små eller har glömt – var digital.
Datorer började dyka upp lite varstans,
synthezisers gjorde musik och att
flyga till planeten Mars var väl inte
alltför långt borta. Då släpps Alfa 90
med fulländat digital instrumentering
i toppmodellen 2,5. Som pricken över
i slänger man också i en portfölj med
egen dockningsstation.
Åke Nyberg har svar på det mesta.
Den väldigt obekräftade historien
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bakom portföljen i Alfa 90 är precis
lagom trovärdig för att kunna bedömas
som sann.
– Enligt vad jag hört fick en hög chef
på Alfa sin portfölj i huvudet vid en
våldsam provkörning, berättar Åke.
Därför löste ingenjörerna problemet med
att installera en modellspecifik portfölj
med egen dockningsstation, skrattar
Åke.
Stolarna är behagligt mjuka och
sköna och sittställningen är välbekant
för alla som kört en 116-serie-bil.
Först ut för provkörning är Åkes
bil. Med självläkt koppling och krokig

ALFA90
landsväg bär det av. På riktigt. Minnen
från min egna och numer sålda GTV6
2,8 dyker omedelbart upp, där 2,8–litersmotorn byggd av Marcus Johansson
gav enastående prestanda (se bromsprov
från Civinco på annan plats i denna tidning för detaljer).
Växellådan, som i reklamen fick
beröm för sitt isostatiska länkage och
mer distinkta känsla är precis som på
Alfa 75 – såhär ett kvartssekel senare
– kanske inte världens mest distinkta.
Synkringarnas hårda liv ger sig antingen
till känna genom skorrande protester vid
växling alternativt så förutser du detta
och dubbeltrampar vid växling. Även då
du växlar upp.
Strax utanför Upplands Väsby, några
kilometer före gokartbanan ÖSWE Ring,

Campione hade annorlunda trösklar.

BUSSO! Upplevelsen är alltid närvarande med
denna maskin under huven.

ligger en magnifik allé. Dagen är varm
och strax innan allén saktar jag ner. En
dubbeltrampad tvåans växel hamnar i
läge och sen är det bara att accelerera
genom växlarna. Ljudet som strömmar
genom de öppna fönstren är stroboskopiskt då de ömsom studsar tillbaka
på de gamla ekarnas stammar, ömsöm
löper fritt över de öppna landskapet.
Som vanligt går tankarna till
Lamborghini Miura – här ges samma
ljudupplevelse till en bråkdel av kostnaden!
Nästa bil för rakning är Fredrik
Lavessons Alfa 90 2,5 Iniezone Campino.
Denna vagn är till och med ännu finare
än Åkes och dessutom en specialmodell
framtagen för den tyska marknaden av
den tyska importören inför Alfa Romeos
75–årsjubileum. Den utmärker sig speciellt genom sidokjolar av fabrikat Zender.
Ursprungligen hade den även Zender–
fälgar, som fredrik givetvis har kvar på
hyllan i garaget.
Inredningen går i härligt dovt blå.
Den elektriskt justerbara förarstolen
låter sig elektriskt manövreras upp/ner
liksom ryggstödets lutning med knappar
placerade så där lagom svårt åtkomliga

framför växelspaken, emedan skjutreglaget för fram/bak är mekaniskt manuellt.
2,5–litersmaskinen är svagare än
motsvarande pjäs i Åkes bil. Det är
dock inget att oja sig över, då ljudbilden är några oktaver högre och vassare. Precis samma glädje infinner sig.
Avslutningsvis blir det en sträcka motorväg i lagenlig hastighet. Med 110 km/h
på mätaren med bekvämt lågt varvtal
glider jag fram längs E4:an. Tankarna
går tillbaka till den dag bilen levererades ny i Tyskland. Tänk dig tillbaka till
1985. Världen står inför en revolution
med datorer och en tro på en framtid där
ingenting är omöjligt. Den där dagen,
då förste ägaren klev in på den lokala
Alfa–handlaren för att hämta ut sin Alfa
90 Campione, betalade bilen och slängde
sin nyblonderade lugg bakom Rayban–
brillorna och drog iväg längs någon
lokal landsväg med läckert blinkande
digitala instrument och ylande V6 är ett
minne jag skulle vilja äga. Nu har jag
dock ett annat unikt minne; idag har jag
kört två V6–motoriserade Alfa 90 samma
dag. Det är stort och svårslaget.

– vad är det för en bil egentligen?
En av Alfa Romeos mer kortlivade modeller, som hamnade i
någon form av bakvatten kring
Alfa 6, Alfetta, Giulietta och Alfa
75. Lanserades hösten 1984 som –
enligt vissa källor – en ersättare
till Alfetta. Samtidigt låg dock
lanseringen av Alfa 75 bara ett år
bort, så jag köper nog inte riktigt
det resonemanget. Designen stod
Nuccio Bertone för där Alfettans,
Giuliettans och sedermera 75:ans
kilform talade samma språk. Alfa 90
blev aldrig en försäljningsframgång
men klart står att den är betydligt
bättre än vad försäljningssiffrorna
berättar.
De fyrcylindriga motoralternativen var förgasarversioner på 1,8 och
2,0 liter och insprutningsversionen

2,0 Iniezone. På toppen lurade 2,5 V6
med 156 hk men det förekom även
en 2,0 V6 på 132 hk framtagen framförallt för hemmamarknaden där
skattelättnaden var betydande för
bilar med motorvolym under 2 liter.
Slutligen erbjöds VM Motoris 2,4–
liters diesel med 110 hk som ändå
gav bilen anständig prestanda med
en toppfart på 175 km/h.
Alfa 90 levde mellan 1984 och
november 1987 då den slutligen
lades ner eftersom även Alfa 164
kommit i produktion. Enligt Alfa
Romeo tillverkades totalt 56 428
bilar Alfa 90 mellan 1984–87. Siffror
för respektive modell kommer från
den välgjorda och faktafyllda hemsidan Alfa90register.

Tack till Åke Nyberg och
Fredrik Lavesson för upplevelsen!

Produktionssiffror Alfa Romeo 90
Alfa 90 1,8 (förgasare)

1984–87

6 667

Alfa 90 2,0 (förg och insprut)

1984–87

27 447

Alfa 90 V6 (2,0i och 2,5i)

1984–87

6 912

Alfa 90 2,4 turbodiesel

1984–87

15 392

Hitta på nätet
www.alfa90register.info
Entusiastsida med mängder av fakta,
diskussionsforum och annonsavdelning.
Här hittar du allt du behöver veta om
Alfa 90!

Herrar Lavesson och Nyberg diskuterar form och design på Alfa 90. I bakgrunden står förlagan som ännu tillllverkas;
gigantiska och fyrkantiga cellplastblock för brobygge i Vallentuna.
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www.carsfromitaly.net
Mycket fakta och historik om samtliga
Alfa Romeo, inte minst Alfa 90.

+

Avgasljud
Motorljud
Sällsynt, exklusiv och V6
Design
Komfort
Bra bagageutrymme
Fiffiga detaljer överallt

–

Ingen lamelldiff
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Tekniska data Alfa 90 2,5i
MOTOR

Rak V6, 60° vinkel. Kamrem
88x68,3 mm
Borrning x slag
Volym
2 492 cm3
Kompression
9:1

Förbr. bl. körn.
Förbr. 90 km/h
Förbr. 120 km/h

1,05 l/mil
6,8 l/mil
8,9 l/mil

KRAFTÖVERFÖRING

Motorn fram, bakhjulsdrift, växellådan
bak, 5–växlad.

HJULUPPHÄNGNING

Fram individuell upphängning med torsionsfjädring, bak de Dion–axel med skruvfjädrar. Kränghämmare fram och bak.
STYRNING

Hydraulisk servo, vändcirkel 10,1 m.

FORMKURVA ENLIGT ALFA ROMEO

HJUL

Max effekt
Max vridmoment
Acceleration
Toppfart
Vikteffekt
Litereffekt

Fälg fram/bak
Däck

156 hk vid 5 600 r/min
212 Nm vid 4 000 r/min
0 – 100 km/h 9,6 s
203 km/h
8,75 kg/hk
62 hk/liter

MÅTT OCH VIKT

Längd/bredd/höjd
Axelavstånd
Spårvidd fram/bak
Tjänstevikt
Tankvolym

439,1/163,8/142,0 cm
251,0 cm
136,6/135,8 cm
1 366
49 liter

6Jx15
195/60/15

BROMSAR

Skivor, ventilerade fram, solida bak.
Fram 266 mm, bak 250 mm.
Källa: Alfa Romeo och Alfa 90 Register

MODELLNYTT FRÅN HUDIKSVALL
TEXT & FOTO: JAN–ERIC I GLADA HUDIK

Eftersom det var ett tag nu sedan som jag visade några
Alfamodeller,tänkte jag att det var läge nu..,Dessa två äro av det
tyska kvalitetsmärket AutoArt, i skala I/18.
Den första är en Alfa 1750 GTAM ,det vill säga värstingversionen av tävlingsmodellen, Utförandet är väldigt bra
som de flesta av AutoArts modeller. Sedan tidigare har jag en
Lamborghini Miura SV och en ”vanlig” Alfa 1750 GTV. Den
senare är med på bilden för att man ska se skillnaden. Vad jag
däremot inte kan förstå är att de ”räknat fel” vid ditsättandet av
tändkablar då det vad jag kan se är fem stycken!? Men annars

är modellen väldigt fin, liksom den andra ”fotomodellen” som
är en Alfa Montreal i den rätta oranga kulören. På denna kan
man förutom att öppna alla luckor även dra ner gallren för strålkastarna samt dra undan insynskyddet bak i bagaget. För den
intresserade finns modellen också i alfarött, grönt, metallicbrun
och silver. Modellerna kostar ungefär 1 300 kronor stycket.
AutoArt har även TZ2 och T33 Stradale på gång. TZ1 finns
redan att köpa, ni kan se modellerna på www.autoartmodels.de
Själv har jag köpt mina modeller hos Christian på S.O.
Models ....Håll till godo..!

KONKURRENTER DÅ OCH NU

Alfa 75

BMW 323i

Opel Senator

Annan tolkning på samma tema. Finns
med 3,0 V6 och framförallt diffad växellåda. I förhållande till Alfa 90 2,5 V6 är
detta en dussinbil.

Klassisk modell från Bayern. Väckte stor
uppståndelse då den lanserades 1979
med rak sexa och 143 hk. Visade sig sen
rosta i paritet med Alfasud, men det har
alla glömt.

Individuell bakvagn, treliters rak sexa på
180 hk och överdådig utrustning inklusive digitala instrument! Hittar du en
sådan idag är det väldigt mycket bil för
pengarna.
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CIVINCO OCH LANDVETTERBIL TRÄFF 2 JUNI

TEXT OCH FOTO: NICLAS ROSENGREN

Västgänget från CAR passade på att köra en kombintationsträff lördag 2 Juni. Vi effektmätte bilar hos Civinco i Härryda
samt hade provkörning av nya bilar hos Landvetterbil.
I år hade klubben gått in och sponsrat de klubbmedlemmar
som ville mäta en Alfa. För endast 250 kr fick du din bil mätt
och fick ett prydligt protokoll med effekt/moment/lambdagrafer. Övriga fick betala 500 kr.
Hos Civinco berättade Peter Brankell lite om företagets verksamhet samt gav en del tips hur man kan optimera motorn för
att få ut bra prestanda. Efter detta satte vi igång och mätte bilar.
Mätningarna flöt på väldigt bra och efter ca 5 timmar hade vi
hunnit igenom alla 10 bilarna. Inga missöden och alla motorer
hela.

En del passade på att åka en sväng till Landvetterbil för att
där provköra lite nya Alfor. Själv tog jag en sväng i en 159 1750
Tbi Kombi. Denna bil känns fortfarande väldigt fräsch och
modern. De hade två ”nya” välutrustade 159 kombi ståendes
i bilhallen, 0 mil, årsmodell 2010 till mycket bra pris (218.000
om jag minns rätt). Det var nog fler än jag som blev lite sugna.
Personligen tror jag att 159 ihop med Brera och Spidern kommer att bli framtida klassiker. Dessa bilar var de enda som blev
resultatet av Premium Plattform samarbetet som Alfa/Saab/
Lancia hade. Även den ”nya” Saab 9-5 skulle baseras på denna
platta men sent 2004 satte GM/Opel ned foten och bestämde att
Saab 9-5 skulle baseras på GM plattan Global Epsilon. Nåväl nu
är både Saab och premium platform historia.

Här är resultatet från bromövningarna:

Analys:
De tre 116 V6 låg relativt lika i effekt och var alla tre måttligt
trimmade. 200 ärliga hk ur den gamla 3 liter 12V är relativt
enkelt att fixa. Skall man över detta och siktar på 240-250 hk
behövs väldigt stora (läs kostsamma) modifieringar. Jag har ju
själv en race V6 (Alfa 75 Challenge nr 9) som ger ca 270 ärliga hk
ur motorn. Denna motor är i stort sätt ”max” modifierad.
Transmissionsförlusterna i 116 bilarna brukar ju vara rätt så
stora. Här blev det 30-35 hk i förlust. På SZ hade jag exakt
samma transmissionsförslust som förra årets mätning, 35 hk.
När man går in och granskar samtliga bilars transmissionsförsluster så ser men faktiskt att alla Alfa V6:or ligger på 30-35 hk i
förlust medans de två 2,0 TS 16V fyrorna ligger på 23-24 hk och
Breran 31 hk.

alltså en klar fördel att försöka hålla sig till samma rullande
landsväg om man vill göra modifieringar och sedan mäta igen.
Även förra året körde vi en Civino träff och även då mätte jag
SZ:an. Sedan förra året har jag bytt LMM. Jag har nu en LMM
från en 164 QV som har större luftarea. Även styrbox (ECU) och
chip i ECU är ändrade. När jag jämför effekt/momentkurvorna
från i fjol med årets så ser jag en liten förbättring över hela
registret. Framförallt momentet mellan 1000-3000 varv ligger ca
15-20 Nm högre och både effekt och moment över 5500 varv ligger klart högre. Dock har jag funderat mycket på varför momentet från SZ:an är så ”lågt” jämfört med andra 3-liters Busso
sexor. Kan det helt enkelt vara så att kammarna inte är inställda
optimalt ?

Namn

Bil

Motoreffekt/varv

Hjuleffekt/varv

Hjulmoment/varv

Modifieringar

Fredrik Malmberg

GTV 6 2,8

197/5793

164/5793

214/4950

2,8 liter, QV-kam, BMW LMM, sportluftfilter

Jan Henriksson

GTV 6 3,0

193/5675

163/5675

221/3207

Portat, planat, trimkam, extraktor, sportluftfilter

Niclas Rosengren

SZ 3,0

200/6461

165/6461

189/5914

CatCams steg 2 (1030320), 164 QV LMM, trimchip, K&N luftfilterinsats

Robert Sjöström

156 GTA 3,2

252/6392

220/6392

254/5061

Sportluftfilter

Anders Wennberg

156 GTA 3,2

240/6379

207/6379

241/5044

Supersprint avgas

Kristoffer Edström

155 2,0 TS 16V

169/6078

145/6078

179/5011

CatCams, trimchip, extraktor

Roger Forsberg

916 GTV 2,0 TS 16V

155/5889

132/5889

177/3895

Sportavgas

Peter Braun

Brera 2,2 JTS

184/6346

153/6346

200/3439

Original

Analys SZ resultat:

När jag kom hem från träffen så bestämde jag mig för att tillverka ett par justerbara kamdrev. Detta gjordes och monterades
på bilen och kammarna justerades in. I slutet av Juni provade
jag den nya kaminställningen för första gången på väg och jag
upplevde motorn fick en helt ”ny” karaktär. Klart mer moment
från botten och ingen stor svacka i mellanregistret som jag tidigare haft. Det skall bli mycket intressant och mäta bilen igen hos
Civinco.

Patrik Ragnmark

Lotus Elise 111R

206/7624

176/7624

174/6538

Larinisportavgas, K&N luftfilter

Håkan Eriksson

Mazda Miata 1,8 Kompressor

174/6070

152/6070

195/4715

Kompressor med slirande rem, sportavgas, sportluftfilter,

Samma bil på olika rullande landsvägar ger lite olika resultet.
Det är svårt att direkt jämföra resultat från olka ställen. Det är

Stort tack till både Civico och Landvettervbil som båda bjöd på
rikligt med fika. Förhoppningsvis gör vi om aktiviteten nästa år.
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De nyare GTA sexorna verkar ge ungefär vad som utlovas.
Breran verkar också leverera enligt spec. Här var momentet faktiskt klart högre än utlovat från fabrik.
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Racerapport deltävling 1 och 2, Gelleråsen

Lyckas hyggligt med starten och håller min placering fram
till Esset där Sune plötsligt är på utsidan och jag är för het på
gasen och snurrar av. Lyckas undvika att bli påkörd men är
hopplöst sist. Någon svordom senare bestämmer jag mig för att
nu skall jag ikapp. Jonas Hoffsten i vita Modsport-Bertonen (kl
I) snurrar av i Ejes och kommer ut precis framför mig. Det hjälper till att få upp farten och jag är ganska snabbt ikapp Calle
i svarta Suden och Peter i 155:an. Känner att jag närmar mig
Peter och Sune, kommer ikapp Jonas som missar i hårnålen och
hamnar i gruset. Peter får problem på slutvarven och stannar
till slut i bankanten. Men racet är för kort, Sune håller undan
och jag kommer 2:a och som lök på laxen hinner jag inte undan
Bjurman som varvar mig strax innan depåkurvan på sista varvet – irriterande, mycket irriterande. Men när tiderna kommer
upp ser jag att nytt pers är satt igen med 1.20,7. Rätt hyggligt
tycker jag för en gubbe med tillgång till hela 145 uppmätta
hästkrafter!

TEXT: DANNE HANSSON. FOTO: MATS STRANDBERG

Efter hårdmekande med växellåda och länkage och med en
massa trevliga prylar kvar på hyllan (coilovers, större förgasare
och insug, bättre bromsar…) blev bilen efter mycket pushande
från Johan och hjälp från Jens och Bjurman klar en hel dag före
lastningsdags. Om jag fått i grejorna som blev kvar på hyllan
hade jag haft en kanske inte bra men nästan anständig klass II
bil. Som det är nu får jag ha samma mål som tidigare säsonger;
slå klass III och inte bli varvad.
Hur skulle bilen kännas när första träningen också blev
shake down test? Sitter lådan fast, hur mycket luft är det kvar i
bromsrören och kopplingen tar vid olika höjd varje gång?
Träning 1
Ruskigt stel körning och konstiga ljud från överallt i bilen. I
klass II är Johan som vanligt snabbast men även Claes med V6
under huven i den orange 75:an kör jättebra. Och så Sune med
den gröna Suden som verkar gå riktigt fort. Beslutar mig för att
ta det lugnt och besegra hjärnspökena. Motståndarna får vänta
tills racen. Konstigt nog håller bilen ihop och den nya tätstegade lådan med glappfritt länkage är rena drömmen även om det
ibland är lite svårt att hitta treans växel. Skitdåliga varvtider
som inte är värda att nämna.
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två säsonger. Men Sune är definitivt på hugget för att ta rollen
som depågranne och måltavla. Ska dessutom bli spännande
att se vad Peter i Bertonen kan hitta på och om Fred-Ove har
lyckats att få ordning på sin GTV6. Försöker värma däcken lite
halvhjärtat på sigthing–varvet men lyckas bara delvis.

Träning 2
Dags att hitta bromspunkter, svängpunkter och apex. Har
som vanligt svårt att bromsa tillräckligt sent på rakan men
det går bättre och bättre. I depåkurvan provar jag flera spår,
alla dåliga. Tekniska problem börjar dyka upp hos Johan och
Claes men Sune och jag kollar lufttrycket i däcken som tyngsta
mekande. Bästa varvtiden bättre än gamla personbästa, det kan
kanske gå att åka fort i alla fall.
Kval
Lååååång paus mellan träning 2 och kval. Bestämmer mig
för att gå ut lugnt och eventuellt hitta någon lite snabbare att ta
rygg på och öka kontinuerligt under passet.
Strategin verkar hålla för Sune får stryk med några tusendelar. Johan är 3 sekunder snabbare och Claes kvar i depån med
trasig hardyskiva. Tyvärr rycker Johan upp några kamaxelöverfallsskruvar med rötterna och det är färdigkört (igen). Bästa
klass II bil på gridden alltså. Klart oväntat.
Race 1
Äntligen dags att köra bil mot bil. Konstaterar att jag saknar
Gustav som varit min närmaste kombattant under föregående

Race 2
Omvänd startordning! Calle i pole position och jag till
vänster i första ledet. Bakom står Sune och hela gänget med
effektstinna klass I:or och Peter hamnar oturligt nog sist på
gridden efter sitt stopp. Taktiken är enkel, ta Calle i starten och
stänga så att Sune inte kommer om. Dessutom öppna upp vänstersidan så att ettorna kommer förbi enklast möjligt. Taktiken
fungerar klockrent, ser att Sune måste backa av lite. Kör taktiskt
genom Esset för att inte upprepa fadäsen från första loppet.
Men vad händer, jag kommer ikapp Jens som skall in i depån
och innan jag fattar vad som händer har Sune smitit förbi och
jag står nästan still ut på rakan. Tappar flera sekunder direkt
och känner att nu blir det tufft att komma ikapp. Några varv
senare känns det att jag kommer närmre men sen tappar jag
koncentrationen och kan inte pusha, Sune försvinner allt längre
bort. Ända in i depån visar det sig, han kör av en drivaxel med
sina 121 vilda hästar. Peter närmar sig men kommer inte riktigt
ända fram. Jippii, klassvinst i race 2!
Totalt sett en toppen race-helg. Kul att träffa alla racinggalningarna igen, bilen höll ihop och gick fantastiskt, en klassvinst
och en 2:a-plats, personligt varvrekord med 1,5 sekunder och
fantastiskt väder och massor med trevliga människor överallt.
Trött och lycklig drar man hemåt. Kanske förgasare och insug
och justering på rullande landsväg hinns med före Knutstorp…

CAR Challenge, deltävling 3 & 4 Knutstorp
TEXT: HANS BJURMAN

Regnigt Knutstorp med årets största startfält!
Efter träning och tidskval i skapligt väder kom regn i massor. Jag (Hans Bjurman) som kvalat snabbast tog starten men
blev snart omkörd av Niclas Rosengren och Clas Hoffsten som
hade bättre kontroll i blötan. Jag fick även se mig passerad av
klass 2 bilarna Johan Moberg och Sune Svenson. De motorsvagare bilarna hade klart en fördel av regnet och hängde bra med
de starkare bilarna.

bra utjämnare med många härliga kast och pulsökningar. Bra
kört alla debutanter och veteraner! Till sist men inte minst ett
stort TACK till tävlingsledning och funkisar.
Rudskogen nästa!

Race 2 med omvänd startordning och betydligt mindre regn
gav de motorstarkare lite bättre förutsättningar. Min bil tappade dock laddtryck och jag blev lätt passerad av många i starten.
Rosengren och Clas Hoffsten kämpade om segern i klass
I där Rosengren förlorade knappt efter att racet avbrutits två
varv för tidigt på grund av att bullertiden som var till 16:00 tog
slut. Regnet till trots så var de flesta eniga om att det varit en
härlig dag.
Motoreffekt är inte allt. Väghållning och grepp i blötan är
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Postorderprylar beställer du direkt på vår
hemsida
ALFAROMEO.ORG. Du kan även e-posta
din beställning till adressen POSTORDER@ALFAROMEO.ORG. Har du inte
tillgång till vår hemsida eller e-post skickar
du din beställning till: CLUB ALFA
ROMEO POSTORDER C/O HENRIK
SELBO, JOHANNELUNDSGRÄND 5,
163 45 SPÅNGA.
Har du frågor om sortimentet ringer du
oss på: 070-721 02 07.
STORLEKSTABELL FÖR BESTÄLLNING AV OVERALLER HITTAR DU I WEBBUTIKEN.

1 KEPS CLUB ALFA ROMEO
RÖD 120:-

snabba tryck på handtaget så är den laddad
och klar att användas. Helt oumbärlig att ha i
handskfacket! Clublogo tryckt i vitt.

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

6 T-SHIRT RÖD VUXEN S-XXL 120: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.

Klassiskt röd eller svart med broderad klubbtext.

2 KEPS ALFA ROMEO RÖD 140:-

8 DAMLINNE RÖD S-L (36-40)

120:-

Klassiskt röd med Alfa Romeo-logo.

Ny modell! Röd med vita rand kring sömmar.
Klubbtext i vitt på bröstet.

3 PIKÉTRÖJA CLUB ALFA ROMEO
HERR S-XL & DAM 36-40 300:-

9 T-SHIRT FÖR BARN

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.

4 FICKLAMPA MED DYNAMO 95:-

LED-ficklampa med inbyggd dynamo, ett par
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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

35

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.

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.

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 sammetspåse.

24 BILKUDDE MED PLÄD

190:-

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

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.

20 NYCKELRING MED KEYCODE,

25 FLEECETRÖJA S-XL

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:-

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 Romeotryck på bröstet.

som ligger tungt i handen. Kvalitet!

27 MEKOVERALL MECHA TOP
S-XXL 795:-

22 NYCKELBAND

Mekoverall som kan användas som heltäckande
klädsel vid bankörning. Tillverkat i polyester/
bomull. Finns i färgerna röd, blå eller svart.

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

23 MANSCHETTKNAPPAR I SILVER
890:-

40:som håller reda på såväl nyckelknippan som
mobilen.

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 aluminium
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.
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Bilböcker till Club Alfa Romeos
medlemmar – en möjlighet.
HUR GÖR JAG OCH VAD ERBJUDS?
Utbudet ser ut som nedan och finns tillgängligt
så länge lagret räcker. Lagret kommer att fyllas på om och när behov finnes. Sortimentet
kan också ändras hur som helst. Har du några
speciella önskemål så hör dig till Björn Nilsson
040-42 32 29 eller
BOKHYLLAN@ALFAROMEO.ORG
HUR BESTÄLLER JAG OCH
HUR BETALAR JAG?
Ring eller maila din beställning till Björn Nilsson
040-42 32 29 eller
BOKHYLLAN@ALFAROMEO.ORG
Du får en bekräftelse på din order samt reda
på vad porto/bussgodsfrakten kostar. Boken/
Böckerna reserveras då för dig. Sedan har du en
vecka på dig att betala din order till Klubbens
postgiro 228541-9 när pengarna är på kontot
skickas din order. Räkna med 1-2 veckors leveranstid. Vi gör på detta vis för att slippa outlösta
försändelser, efterkrav och postförskottsavgifter.
Välkommen med din beställning eller förfrågan.
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
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14
har Spica Insprutning. Text på engelska, bilder
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 populäraste 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 engelska, bilder i färg och svartvitt.

7 HOW TO POWERTUNE ALFA
ROMEO TWIN-CAM ENGINES
AV JIM KARTALAMAKIS
PRIS 300:- PLUS FRAKT
En klassiker, berättar hur man hittar mer kräm i
sin raka alfa fyra. Inriktar sig mest på förgasarmotorer med fyra tändstift.
Mycket är dock applicerbart även på andra
motorer. Kapitel om växellådor och väghållning
också.Text på engelska, bilder och diagram 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 USAspecifikationerna. 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 legendariska
världmästarbil i sportvagnsklassen och dess
syster för landsvägen världens kanske vackraste bil Tipo 33 Stradale. Ett kapitel handlar
om designstudierna Carabo, Pininfarina P33,
Iguana, Cueno och Navajo

21

15
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 interiörkaross 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 lysningsvärt.
Se och hör Alain de Cadenet köra och prata om
ett antal klassiska Alfa Romeos. Mycket intressant. 98 minuter lång.

24
28
22

23

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 tävlingsverksamhet 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 segerrika
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 mekaniker 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, renoveringstips, 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

Alfa Romeos fabriker från 1910 till 2007.
Vilken färg kunde 1900 Super Sprint levereras i
1955? det står i boken....
Detta är den verkliga Alfabibeln. På engelska
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 medlemar,
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, förhoppningsvis kommer den nu i sommar.
Vad den handlar om? Behöver det presenteras?

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
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Mr CAP är ett svenskt koncept och våra behandlingar
bygger på egen produkt - och teknikutveckling som
endast finns hos licensierade Mr CAP-företag. Vi behandlar fler än 45 000 fordon per
år åt både privatpersoner och företag i nio länder.

