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Sommarens värme börjar kännas lite 
avlägsen och hösten närmar sig, lite beroende 
på var ni befinner er är det lite olika förstås. 
Sommarpärlorna garageras, en del för att få 
lite gjort under vintern och en del mer för att 
invänta våren och värmen igen.

Vi kan se tillbaka på en sommar med några 
nya event och träffar som varit uppskattade 
och förhoppningsvis både återkommer och 
gett mersmak för er som varit med för första 
gången. Sedan senaste KB så har Kinnekulles 
tvådagarsmöte med både puts och banmöte på 
samma gång hunnit passera med succé som 
resultat. Vi hoppas att det blir en fortsättning 
på upplägget oavsett det är på samma eller ny 
plats, att de som normalt inte åker bana gavs 
en möjlighet att få köra eller bara åka med var 
väldigt lyckat.

Av naturliga skäl blir det färre event och 
träffar under vintersäsongen men ett stort 
event till blir det i och med årsmötet som i år 
är i Stockholm och Hesselby Slott 30 novem-
ber. Mer information om detta finns med i 
detta KB och det vore kul om så många som 
möjligt har möjlighet att vara med både på 
mötet och middag.

Har ni något som ni vill tas upp är det bra 
om ni skickar det som en motion till styrelsen 

senast en månad innan årsmötet för att det ska 
komma med på agendan. 

Vi kommer ev. vara med på Gran 
Tourismomässan i november men det är myck-
et styrt av er som medlemmar, vi behöver få in 
en del frivilliga som vill vara med och genom-
föra events. Som det har varit är det egentligen 
samma personer som alltid ställer upp och det 
funkar inte i längden om vi vill kunna utveck-
la och vara med på nya events. Vi behöver fler 
krafter som vill hjälpa till, har du möjlighet att 
ställa upp en halvdag, kväll eller som projekt-
ledare så hoppas jag ni hör av er. Vill vi som 
klubb synas på events, skapa egna events så 
måste vi få in fler som kan ställa upp, annars 
riskerar det att vattnas ur. Vi har haft detta 
uppe tidigare, och det är en viktig del, om vi 
ska kunna vara med på mässor osv.

I övrigt kan vi nog se tillbaka på hela som-
maren som en av de bättre på länge, mycket 
sol, värme och förhoppningsvis många mil i 
era Alfor och med många trevliga träffar, resor 
och upplevelser.

Väl mött på årsmötet om vi inte ses innan 
dess.
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CLUB ALFA ROMEO, C/O TORBJÖRN WULF, 

VINBÄRSVÄGEN 22, 168 59 BROMMA

STYRELSEN 2013
ORDFÖRANDE
TORBJÖRN WULF
VINBÄRSVÄGEN 22, 168 59 BROMMA

TEL: 0734-25 72 21

MAIL: ORDFORANDE@ALFAROMEO.ORG

VICE ORDFÖRANDE
NICLAS ROSENGREN
DALESLÄTT 1, 460 21 UPPHÄRAD

TEL: 070-288 40 83

MAIL: ROSENGREN.NICLAS@GMAIL.COM

SEKRETERARE
CHARLOTTE JACOBSON
EKBACKA, EKEBERGSVÄGEN 9

645 97 STALLARHOLMEN

TEL: 070-533 81 09

CHARLOTTE.JACOBSON@MAIL.COM

KASSÖR
MIKAEL GRANS
EDVIN ADOLPHSSONS VÄG 6,

169 40 SOLNA

TEL: 073-500 19 65

MAIL: KASSOR@ALFAROMEO.ORG

LEDAMÖTER
PETER BRAUN
HELGONAGATAN 112, 442 41 KUNGÄLV

TEL. 076-223 17 77

MAIL: PETERBRAUN7706@GMAIL.COM

ANNIE KÄRÄVÄ
POLGATAN 91, 216 11 LIMHAMN

TEL: 076-147 12 57

MAIL: ANNIE_KARAVA@YAHOO.COM

ÅKE NYBERG
SANDBROVÄGEN 28, 183 30 TÄBY

TEL: 070-840 74 07

MAIL: AKE.NYBERG@PAR.SE

GUNNAR SUNDGREN
VINTERMYRVÄGEN 7, 905 96 UMEÅ

TEL: 070-579 49 44

MAIL: GSUNDGREN@GMAIL.COM

STEFAN WERNER
SKOGSSTIGEN 1, 443 32 LERUM

TEL: 070-617 04 87

MAIL: STEFAN.WERNER@TELIA.COM

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
KANSLI/MEDLEMSANSVARIG
OLA SJÖSVÄRD
LÉET 8 B, 474 70 MOLLÖSUND

TEL: 0761-35 79 69

MAIL: MEDLEM@ALFAROMEO.ORG

BANMÖTESANSVARIG
STEFAN ATTERHALL
CRONSTRÖMSVÄGEN 14, 168 66 BROMMA

TEL: 070-732 76 56

MAIL: BANMOTEN@ALFAROMEO.ORG 

POSTORDER
HENRIK SELBO
JOHANNELUNDSGRÄND 5, 163 45 SPÅNGA

MAIL: POSTORDER@ALFAROMEO.ORG

BOKLÅDAN
BJÖRN NILSSON
KASTANJELUND FUGLIE, 

231 94 TRELLEBORG

TEL: 040-42 32 29 (KVÄLLAR)

MAIL: KASTANJELUND@SWIPNET.SE
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KLÖVERBLADETNYAMEDLEMMAR

ANS. UTGIVARE STYRELSEN GENOM

TORBJÖRN WULF

REDAKTIONEN
ADRESS:
KLÖVERBLADET 
ATT: STAFFAN ERLANDSSON
SOFIA GYLLENHIELMS VÄG 9
193 31 SIGTUNA

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

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

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 VÄL-

DIGT STOR ARBETSBÖRDA ÖVER NÅGRA FÅ DAGAR OM ALLA SKICKAR IN MATERIAL SÅ SENT SOM MÖJLIGT. 

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

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

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

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

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

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

DAKTÖRENS HEMADRESS SOM DU HITTAR I REDAKTIONSRUTAN.
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NYA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA TILL

Svezia
7074 KARIN LILJESAND MOCKEBOVÄGEN 18 B 572 40 OSKARSHAMN    
7075 BLOMBERG LARS M KAPPLANDSGATAN 52 414 78 GÖTEBORG WTJ942 AR GTV  
       AR 156 SW TS  SVART
7076 BENGTSSON MATTIAS BRUKSVÄGEN 15 641 93 KATRINEHOLM  LOTUS & PORSCHE  
7077 HARBOM THOMAS HYACINTVÄGEN 4 443 70 GRÅBO CWS353 AR SPIDER 1991 RÖD
7078 HÖRNSTRÖM PETER GULLRINGSVÄGEN 1 137 63 JORDBRO BDB231 AR 155  
7079 FRID MICHAEL KLÖVERVÄGEN 12 243 39 HÖÖR  AR 156 V6, 2,5 24V 1998 METALICRÖD
7080 ÅSLAND ANDREAS SIDVALLSGATAN 23 LGH 1003 702 16 ÖREBRO APL077 156 GTA 2002 
7081 HALL HENRIK SVANEGATAN 7 A 222 24 LUND DTP165 BRERA 3,2 V6  SVART
7082 MADSEN RONNIE STORGATAN 45 A LGH 1502 461 30 TROLLHÄTTAN XNN234 SPIDER 2007 
7083 REMAHL RIGMOR LÖVBACKEN 14 18733 TÄBY    
7084 AX CHRISTINA ROTTNEROSBACKEN 59 123 48 FARSTA    
7085 WEINHÖFER HANS ÖSTRA STRANDEN 82 231 32 TRELLEBORG DGJ166 LOTUS EXIGE 260 CUP 2010 RÖD
7086 ISAKSSON PÄR ASTRID ANDERSSONS VÄG 8 429 33 KULLAVIK    
7087 TRULSSON ANDERS STENSHULT SKOGSLYCKAN 512 60 ÖVERLIDA    
7088 BÄCKLUND ÖRJAN BRUNNSVÄGEN 4 783 50 GUSTAFS JAN155 AR 159  
7089 ARMFELT TINA ESKADERVÄGEN 10, 4 TR. 183 54 TÄBY  AR 156 1999 
7090 JOHANNESEN EGIL OVRE GOSLIA 8 1350 LOMMEDALEN, NORGE    
7091 WASMUTH RAYMOND STENSDALEN EKELID 452 92 STRÖMSTAD    
7092 CARLÉN TOBIAS HJÄLMAVÄGEN 174 423 63 TORSLANDA FDU987 AR 997 GTS  
7093 HÖGBERG MICHAEL BELLMANSGATAN 3 212 13 MALMÖ    
7094 STEFANSSON KENNETH KARSTENSVÄGEN 3 129 38 HÄGERSTEN RACEBIL AR 156 1998 ROSSO
7095 SCHETTINI DANIEL KUBIKENBORGSVÄGEN 19 122 41 ENSKEDE OMX359 AR SPIDER 1988 ROSSO
7096 ÅKESTAM KALLE LINNÉGATAN 50 114 54 STOCKHOLM PAT277 AR SPIDER GRADUATE 1986 SVART
7097 LUNDELL CONNY FYLKESVÄGEN 16 311 38 FALKENBERG  MAZDA EUNOS ROADSTER 1994 
7098 JANSSON HÅKAN STRANDPROMENADEN 1 294 72 SÖLVESBORG CJN967 AR 159SW 2008 BRUN
7099 TELLHED ANDERS GRINDÖGATAN 137 257 32 RYDEBÄCK    
7100 HELGESSON KJELL ELOFS BACKE 1 593 41 VÄSTERVIK    
7101 MEIJER HANNES BESKÖTEVÄGEN 8 231 75 BEDDINGESTRAND  GIULIETTA  
7102 HAVLICKOVA ALICE RÅGKORNSGATAN 96 431 40 MÖLNDAL XNB103 GIULIETTA  ROSSO RÖD
7103 NORBERG ERIK LUXGATAN 15 LGH 1202 112 62 STOCKHOLM BHL158 AR 159 SW, 2,2 JTS 2008 MÖRKGRÅ METALIC
7104 TRYFELT VIKTOR LANDSTORMSGATAN 7 418 71 GÖTEBORG MMS827 AR 75, 3,0 1987 SVART
7105 ACHILLEOS SCHÄDER CHRISTIAN SANKT JÖRGENS VÄG 7 422 49 HISINGS BACKA DPG310 AR 159 2,2 JTS 2010 BLACK PEARL
7106 NILSSON JIMMY ÅKAREGATAN 1 274 60 RYDSGÅRD  AR 146TS 2,0  SVART
7107 GRUVNÄS MATS PLUTOVÄGEN 6 175 60 JÄRFÄLLA MTK400 AR SPIDER 2,0  
7108 INGVARSSON BO FAGERBERG MELLANGÅRD 1 330 27 HESTRA WES552 AR SPIDER 1996 MÖRKGRÖN METALIC
7109 HOLMSTRÖM LEIF ODENGATAN 4 392 33 KALMAR SRW092 AR 156 2,5 V6 24  VIT
7110 LIWING ANNA ÄLVGRÄND 3 681 51 KRISTINEHAMN  AR 159 SW 2,2JTS 2008 MÖRKGRÅ METALLIC
7111 ARNEVING MARCUS SEGLAREVÄGEN 23 352 55 VÄXJÖ NPZ311 AR GIULIETTA  
7112 BERGMAN HANNES       
7113 FORS ANDERS VÄNORTSGATAN 2 A 431 60 MÖLNDAL CLS938 AR 159 SW  SILVERMETALIC
7114 JOHANSSON FREDRIK ULVSJÖSTIGEN 24 138 33 ÄLTA  AR MONTREAL 1973 ORANGE
7115 OLSSON MARTIN FABELSTIGEN 49 611 45 NYKÖPING AHK579 AR 166  3,0 1999 BLÅSVART
7116 STRANBERG PETER VÄSTRA VARVSGATAN 20 A, LGH 1203 972 36 LULEÅ   7117 EDLUND 
EVA TUNGELSTAVÄGEN 33 D 137 37 VÄSTERHANINGE  MITSUBISHIEVO III  SVART
7118 MUMAR NICHOLAS BASTUVÄGEN 7, 2TR 138 36 ÄLTA    
7119 STORGAARD LARS ERIK WILKENS VEJ 36, 4TH 2000 FREDRIKSBERG, DANMARK GIULIETTA 1,4 MULTIAIR 170 SPORTIVO 2010 NERO ETNA
7120 JANSSON ULF ELGBOLSTAVÄGEN 1 755 98 UPPSALA    
7121 GRANKVIST HANS PRYSSGRÄND 3 B LGH 1101 118 20 STOCKHOLM    
7122 BOESEN ANDERS GÖSSLUNDA SKATTEGÅRD 531 98 LIDKÖPING    
7123 BERGKVIST ANDERS ÖSTRA SKANSGATAN 28 413 02 GÖTEBORG  FIAT COUPÉ  
7124 PETTERSSON CHRISTER LÖVHULTSVÄGEN 4 632 39 ESKILSTUNA LCN822 AR SPIDER 1993 
7125 OLSSON MARTIN RINGVÄGEN 9 F U1  LGH1203 118 23 STOCKHOLM  GT JUNIOR  SILVER METALIC
7125 OLSSON MARTIN RINGVÄGEN 9 F U1  LGH1203 118 23 STOCKHOLM  AR GT JUNIOR 1975 SILVERMETALIC
7126 LINDVALL MANFRED KÄLLGATAN 5 LGH 1003 973 31 LULEÅ    
7127 ELF GENBERG JOACHIM ÖSTERVÄGEN 23 LGH 1201 169 55 SOLNA    
7128 RASMUSSON ANDERS TIMRÅGATAN 96 162 62 VÄLLINGBY    
7129 ANDERSSON JESPER EKEDALSGATAN 22 534 31 VARA    
7130 ROSENQKVIST GERT VÄVSTOLSVÄGEN 4 B 215 80 MALMÖ    
7131 MÜLLERN-ASPEGREN ARVID HARÅSGATAN 19 LGH 1203 414 62 GÖTEBORG  
7132 LINDBERG PETERSSON PONTUS LASARETTSVÄGEN 3 LGH 1002 302 33 HALMSTAD    
7133 GUNNARSSON ALEXANDER SNÖFLINGEBACKEN 4 LGH1203 129 48 HÄGERSTEN    
7134 SALOMONSSON PATRIC ÖKNAVÄGEN 63 632 39 ESKILSTUNA    
7135 SIMON ANDREAS STALLHAGSGATAN 4 LGH1001 724 60 VÄSTERÅS    
7136 ROSÉN JOEL STÅTHÅLLAREGATAN 30 B LGH1001 392 45 KALMAR    
7137 LANDBERG AVEN ÅKE JÄMTLANDSGATAN 78 LGH 1101 162 60 VÄLLINGBY    
7138 SAHLBERG GUSTAV MOLNGATAN 14, LGH 1001 754 31 UPPSALA FSJ865 GTV 30, V6  
7139 LÅNGSTRÖM JUSSILA RAINER GRUVBACKEN 10 241 75 STEHAG EET728 GTV 3,0 1997 GRETALIC
7140 HJELM PER-JOHAN DALDOCKSVÄGEN 2 643 95 VINGÅKER FWA266 159 SW 2,4 TDM  SVART
7141 CELCUK ÖZGÜN TIBASTVÄGEN 37 165 70 HÄSSELBY    
7142 BJARNHAGEN BO LASSÖVIKEN SKATAN 110 862 96 NJURUNDA  BRERA 3,2 Q 2006 ROSSO
7143 GÖRANSSON STEFAN JOHAN NÅIGS VÄG 27 762 93 RIMBO    
7144 S.HELAND LARS- ERIK STAMPENSVÄG 18 311 40 FALKENBERG    

 NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR STAFFAN ERLANDSSON

Entusiastklippet
När det är sommar går tiden fort. 

Bilintresset får stryka på foten för sommar-
stugerenoveringar och semester. På resorna 
mellan brädgårdar och byggvaruhus tycker 
jag mig ändå ha lagt märke att intresset och 
engagemanget kring bilen som intresse ökar 
för varje år. Vi tillbringar somrarna i södra 
Dalarna där gammelbilsintresset sedan länge 
varit utbrett, dock kanske mest med inrikt-
ning mot amerikanska bilar, men även äldre 
europeiska. Möjligheten att odla intresset ökar 
då träffarna blir fler och fler och dessutom slås 
besöksrekord allt som oftast. Spontant tycker 
jag mig se ett betydligt större intresse kring 
vanliga bruksbilar, sådana som var helt oin-
tressanta då de var nya. Det kan vara lågmilare 
eller bara välskötta bruksbilar som fått nytt 
liv som utflyktsfordon och på så sätt fungerar 
som tidskapslar för de som var med och utbild-
ningsföremål för den yngre generationen, som 
kanske blandar ihop Duetto med Volvo Duett. 
Denna typ av bilar finns givetvis i vår klubb 

också. Ett av mina mest magiska ögonblick 
som bilist var då jag för Klassikers och 
Klöverbladets räkning fick göra ett reportage 
på Henriks Lund Alfasud med mindre än 
300 mil på mätaren. Magi från en svunnen 
tid. Eller likaså en gammal kollegas Alfa 
75 som bara vårdats ömt som bruksbil men 
som nu befordrats till sommarbil med en 
skyddad vintertillvaro i garage. Och vad tar 
vid därefter? Modeller som nu går att köpa 
för kaffepengar är snart borta. När såg du 
senast annonser på just en Alfa 75? Eller 164? 
Och 147/156 – är det inte hög tid att ta tag i 
och bevara något av de ytterst få lågmilade 
exemplar som säljs? Idag hittar du många 
långmilare för under 10 000 kr, välskötta 
rostfria exemplar är sällsynta, men hittar du 
ett sådant så slå till, ty snart är de borta. Med 
tanke på våra saltade vägar kanske till och 
med en import från Italien kan vara aktuell. 
Och du, du kommer garanterat att ha den 
vackraste bilen på sommarträffen 2019!
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SERVICE • RESERVDELAR 
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

Auktoriserad för

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

AutoKinito Sport – ett kunskapscenter för alla bilfantaster

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

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

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

Skebogatan 5, Uppsala
Tel. 018-50 35 85

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

Club
Alfa Romeo 

Svezia

BLI MEDLEM I

Club Alfa Romeo Svezia (CAR) startade 1956 och är en av landets äldsta och 

största märkesklubbar med cirka 2100 medlemmar utspridda över hela landet. 

Klubbens medlemmar äger idag ca 50% av landets totala Alfa-bestånd. 

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

och Syd, med aktivitetscentra i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. Varje 

distrikts respektive klubbmästare driver aktiviteterna.

Medlemsavgiften är idag 395:- per år och för det får man bland annat sex num-

mer av vår tidning Klöverbladet, rabatt på reservdelar hos valda samarbetspart-

ners och en mängd olika aktiviteter som till exempel banträffar, familjerallyn, 

månadsträffar och inomhusgokart. 

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

tydligt in ditt namn, din adress samt telefonnummer och om du äger en Alfa 

Romeo kan du skriva vilken modell.

Har du frågor om ditt medlemskap kontaktar du Ola på kansliet på telefon 

0761-35 79 69. Du når kansliet enklast via e-post, medlem@alfaromeo.org

BLI MEDLEM I

Svezia
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Nu är det dags för den nya hemsidan! 
Det här är bilder på det koncept som vi 
arbetat med under året. I praktiken kom-
mer det att se ut ganska så här. Bilder, 
logotyper och texter kommer självklart 
att se annorlunda ut, medan själva upp-
lägget kommer att hamna nära det du 
ser på bilderna här. Tanken är att det 
ska gå att känna igen sig, men också att 
utforska helt nya möjligheter. 

Hemsidan kommer att vara organiserad 
under 5 områden;

FORUM – med den ursprungliga bety-
delsen ”torg” kommer att vara rubrik 
för allt det som vi gör TILLSAMMANS. 
Här hittar man självklart forumet, galle-

rierna, länkar, bloggar och vår Wiki där 
vi alla skapar uppslagsverket om Alfa 
Romeo gemensamt.

AKTIVITETER – är centrum för allt det 
vi GÖR i klubben. Här presenteras våra 
olika träffar och här hittar du kalendern 
för alla våra evenemang med deltagar-
listor och anmälan direkt till ett arrang-
emang.

KÖP & SÄLJ – blir vår nya 
HANDELSPLATS. Här kan medlemmar 
lägga upp annonser. Det kommer också 
bli möjligt för företag att köpa annons-
utrymme i en helt egen sektion. Du hit-
tar även klubbshoppen och dessutom 
kommer det bli en sektion där du kan 
tipsa om spännande annonser på andra 
hemsidor.

JAG & AR – är din alldeles egna sek-
tion på hemsidan som bara handlar om 
DIG och ditt förhållande till Alfa Romeo. 
Här administrerar du själv ditt medlem-
skap i klubben, lägger upp en Profil och 
presentation av vem du är, presenterar 
din bil/bilar i Garaget, skapar egna 
Gallerier, Bloggar om ditt byggprojekt 
eller din passion för mozzarella, samlar 
Dina vänner: kort sagt allt som rör dig 
själv.

KLUBBINFO – här finns allt du vill veta 
om KLUBBEN. Här presenteras klubbens 
och märkets historia, här kommer du 
hitta stadgar och årsmöteshandlingar. 
Medlemsregistret finns här liksom kon-
taktuppgifter till hela klubben.

Alfa Romeo Sverige
Följ oss på Facebook

alfaromeo.se

* Erbjudandet gäller ett begränsat antal bilar, dock längst t.o.m. 31/10, 2013. **Standard för vissa versioner. ***5 års nybilsgaranti/150 000 km. Gäller alla Alfa Romeo registrerade 
 fr.o.m. 1/1, 2013. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala avvikelser kan förekomma. Bensinförbrukning blandad körning 4,4 - 6,4 l/100 km. Co2 g/km 114 - 149. 

There are no unachievable goals.

ALFA ROMEO GIULIETTA VELOCE FRÅN 199.990 KR*
Den extremt sportiga designen gör Giulietta Veloce synonym med fart. Bilen är utrustad med bland annat 
en ny sportinteriör, det anpassningsbara prestandaprogrammet Alfa D.N.A., TCT-växellåda**, interiörlister 
och spegelkåpor i titanfi nish samt en exteriör Veloce-badge.
Ännu vackrare, ännu mer körglädje, ännu mer Alfa Romeo.

5 ÅRS

NYBILSGARANTI***

U T A N  H J Ä R T A  Ä R  V I  B A R A  M A S K I N E R

Alfa Romeo med

TRUVEGATAN 7, 
531 40 LIDKÖPING 
TEL. 0510-661 80
http://www.ingesbil.se/lidkoping/

DEN NYA HEMSIDAN

Nya hemsidan.

’’Gamla’’ hemsidan.
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En helt vanlig vardagskväll stövlade 
närmare 40 klubbmedlemmar in i hissen 
på FGA:s kontor i Kista. VD för svenska 
FGA, Alessio Castelli, som föreföll upp-
riktigt glad över intresset, välkomnade. 
Hans hjärta har dessutom en alldeles 
speciell plats för Alfa Romeo, då han en 
gång hade sin arbetsplats på fabriken i 
Arese.

Bilen som visades var en förse-
riebil med nätt 200 mil på mätaren. 
Detaljpassning, utförande och andra vik-
tiga skillnader mot produktionsbilarna 
gjorde att detta inte var något FGA vare 
sig fick eller ville skylta med. 

Den mini–turné som 4C gjorde i 
Sverige väckte dock stort intresse. Helt 
plötsligt var det många som behövde 
göra sig ärende till Uppsala. Samma sak 
med den exklusiva visningen för med-
lemmar i Kista, anslutningen och intres-
set var stort. Den mest sedda visningen 
torde dock den strategiska placeringen 
av bilen på Östermalmstorg i Stockholm 
vara, där svenska Alfa Romeo även lan-
serade en tävling där du via Instagram 
kan tävla om en halvdag på racerbana 

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

FÖRHANDSVISNING 
FÖRSERIE 4C

Fiat Group Sverige lyckades få hit en förseriebil 
för interna utbildningar och mindre icke-offici-
ella visningar hos handlare och vid olika event 
från Uppsala i norr till Malmö i söder. Tack vare 
Torbjörn Wulfs kontakter på FGA fick också 
klubbmedlemmar en exklusiv kväll med 4C.

med instruktör i 4C. Sista anhalt var 
Malmö. Även där visades bilen för all-
mänheten med förhoppningsvis gott 
genomslag.

Hur var bilen då? Först och främst 
är den låg och bred. Många tidningar 
orerar om bilens bredd som är två meter. 
Det är dock inte hela sanningen – bred-
den mäts vid backspeglarna, som bygger 
åtskilliga decimetrar på bilens bred – 
själva karossen är betydligt smalare utan 
att den för sakens skull vara smal– bilen 
är fortfarande bred.

Design är en smaksak. Personligen 
tycker jag formspråket mest utstrålar 
brutal kraft och racerbane–användarklar 
integrerat med ett visst mått skönhet. 
Givetvis jämför jag med Tipo 33 Stradale, 
som var Alfas sista riktiga bil.

Nu väntar vi bara på de första leve-
ranserna av 4C i Sverige samt att modell-
programmet utökas och moderniseras. 
Rätt vad det är kommer en modellof-
fensiv, och då kommer det att både synas 
och höras i press, TV och längs vägarna.

Kort som lång sitter bra i 4C, långt illustrerat 
av Daniel Lindgren.

Gammalt och nytt, även om 4C spelar i en helt egen division och fullkomligt skiner av rå racing.
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Familjen skulle iväg på husbilssemester 
i mitten av juli till Frankrike. Dagarna 
innan vi skulle iväg kom ett mail från 
gänget som arrangerar Alfa Romeo 
Challenge (Europavarianten). De påmin-
de om att de kör race på SPA banan 19-20 
juli. Nu råkar det ju händelsevis vara så 
att om man som första anhalt i Frankrike 
skall till Champagneområdet (runt 
Epernay) så passerar man i stort sett SPA 
banan (om man väljer ”rätt vag”). 

Nu blev det så också. Husbilen svängde 
in på SPA banan på fredag eftermiddag 
och vi hittade en utmärkt ställplats med 
bekvämt gångavstånd på hela 100 m in 
till banan. Det var öppet in till banan 
så det var bara att traska in och börja 
titta på alla bilar i depån. Det visade sig 
att det inte bara var Alfor där. Gamla 
racers, nya racers, formelbilar, amatörs-
tall, professionella stall. I stort sett alla 

bilmärken fanns representerade - det var 
nämligen en Race Festival vi kommit till. 
Jag kollade in programmet för lördagen. 
Det skulle vara mer än 10 olika race i 
olika klasser som skulle köras. Inträde 
klart överkomligt, 10 Euro och då hade 
du access till alla läktare samt hela depå-
området.

Resten av fredagseftermiddagen/
kvällen ägnades åt att gå runt i depån 
och titta på alla fina racebilar. Mest tid 
la jag förstås i depåområdet där Alforna 
fanns. Pratade lite med två danska förare 
som var på plats, Franz och Mende som 
båda kör Alfa 75 med 2,0 TS Turbomotor.  
De allra flesta Alfor var mycket välbygg-
da och kom från länder såsom Tyskland, 
Holland, Belgien, Frankrike, Danmark, 
Schweiz, Italien, Tjeckien. Tiden gick fort 
efter att också kollat in F1 depåboxarna 
(Kinnekulle/Knutstorp/Gelleråsen har 

lite att jobba på) så var det redan mörkt 
och dags för lite grillning vid husbilen 
och ett gott rött vin.

På lördag löstes biljetterna för famil-
jen (fick ett band runt handen så det var 
bara att traska ut och in som man ville) 
och sedan var det full fart hela dagen 
med massor av kul racing. Vi satt mes-
tadels av dagen på läktaren mitt emot 
de gamla depåboxarna. Härifrån har 
man en underbar utsikt mot Eau Rouge 
(förmodligen världens bästa kurvkombi-
nation). 

Sent på lördag eftermiddag så rullade 
vi vidare med husbilen. Efter att ha sett 
racen där mer än 50 stycken Alfor deltog 
så infann sig en ”vill vara med” känsla. 
Kanske man skulle ta sig ned hit nästa 
år med min Alfa 75 Challengeracer och 
visa dem att även vi svenskar kan…

SPA RACE FESTIVAL 2013
TEXT OCH FOTO: NICLAS ROSENGREN

Starten har gått för Alforna. Delar av det drygt 50 bilar starka starfältet.

Snabb Schweizare som slutade 3:a.

Italienskt team som modifierar för fullt.

105 racers på rad.

75 2,0 TS Turbo körd av Franz B Hansen.

75 racer med ”rätt motor” dvs 3,0 12V V6:a.

Fin race osthyvel.

Race 155:or på rad.

Interiör 75 2,0 TS Turbo körd av Mende Trajkovski.
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Landvetter bil är ett auktoriserat företag för 
Alfa Romeo och Fiat med en fullserviceanläggning 
på verkstadssidan. Här hittar du både personbilar 
och transportbilar. 

Välkommen in till oss för en trygg affär.

Nya Fiat 500L Alltid välutrustad
Från 169.990:-

Alfa Romeo Guilietta 1.4, 120 HK
inkl sportpaket från 199.990:-

Landvetter bil
Ö. Eskilsbyv. 220

438 93 LANDVETTER

Tel: 031 - 94 51 05

  vi ger ny energi till 
     gamla och nyare alfor. 

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

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

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

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

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

nysydd ”fin-redning” bertone

passar till b
ertone och al

fetta

ultraljudstvätt av förgasare

helrenoverad bertone 2000 väntar på torra vägar

nyhet! progra
mmerbar för g

ata och bana

TEXT: BJÖRN SANDBERG
FOTO: ARNE ALLARD

Arne Allard äger sedan 
ett antal (många) år 
den Giulia Sprint GTA 
som Harald Kronegård 
tävlade med på 60-talet.  
Renoveringen har varit 
mödosam och tids-
krävande,  men Arne 
rapporterar nu ett stort 
steg framåt: Motorn är 
provstartad! Bilden visar 
Alfa-guru Veine sak-
kunnigt justera Weber-
45:orna. Den skarpögde 
kan se att kylfläkten ser 
suddig ut, så i brist på 
ljudfil, får vi ta detta som 
bevis på att motorn verk-
ligen var igång!

Nu ser vi fram emot 
fler glimtar från hopmon-
teringen av bilen.

GiganTiskA framsteg!



alfaromeo-forsakring.se

Det finns massor av bilförsäkringar, men bara en Alfa Romeo Försäkring. Med rätt 
skydd och generösa förmåner adderar den trygghet till din körglädje. Bland annat ingår 
reparationer med originaldelar på Alfa Romeo-verkstad, drulleförsäkring, låga självrisker, 
förlängt skydd för motor, växellåda och elektronik samt upp till 20 % samlingsrabatt för fler 
försäkringar i Trygg-Hansa.

Slå oss en signal så berättar vi mer. Vi svarar 7-21 varje dag. Du kan också läsa mer, 
räkna pris och teckna försäkring på alfaromeo-forsakring.se

Alfa Romeo Försäkring är ett samarbete mellan Alfa Romeo och Trygg-Hansa – ett av Sveriges ledande försäkringsbolag.

Du har väl sveriges enda 
originalförsäkring för Alfa Romeo?

Ring oss på
075-243 06 15

redan idag!

Vår affärsidé består i att på ett personligt och serviceinriktat 
sätt engagera oss i våra kunders behov och önskemål 
för att alltid kunna erbjuda trygga och säkra 
transportlösningar. 

I vår miljösatsning ingår det att bl a utnyttja 
kombitrafik på ett effektivt sätt.

En av våra specialiteter är Italientransporter. 
– Vi har lösningen på era transportproblem – 

www.acitransport.se
MALMÖ Blidögatan 27, SE-211 24 Malmö, Tel: +46-40-680 66 60

GÖTEBORG Box 1045, Gullbergsvassgatan 8, SE-405 22 Göteborg, Tel: +46-31-771 59 50

FÖR MER INFORMATION:
Roberto Ecke (CAR medlem)
Tel: 031-7715953
E-mail: roberto.ecke@acitransport.se

There are no unachievable goals.

* Erbjudandet gäller ett begränsat antal bilar, dock längst t.o.m. 31/10, 2013. **Standard för vissa versioner. ***5 års nybilsgaranti/150 000 km. Gäller alla Alfa Romeo registrerade fr.o.m. 1/1, 2013. Bilen på bilden kan
 vara extrautrustad. Lokala avvikelser kan förekomma. Bensinförbrukning blandad körning 4,4 - 6,4 l/100 km. Co2 g/km 114 - 149. 

ALFA ROMEO GIULIETTA VELOCE FRÅN 199.990 KR*
Den extremt sportiga designen gör Giulietta Veloce synonym med fart. Bilen är utrustad med bland 
annat en ny sportinteriör, det anpassningsbara prestandaprogrammet Alfa D.N.A., TCT-växellåda**, 
interiörlister och spegelkåpor i titanfi nish samt en exteriör Veloce-badge.
Ännu vackrare, ännu mer körglädje, ännu mer Alfa Romeo.

U T A N  H J Ä R T A  Ä R  V I  B A R A  M A S K I N E R

Alfa Romeo Sverige
Följ oss på Facebook

alfaromeo.se5 ÅRS

NYBILSGARANTI***
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PIAZZA ITALIA OCH 
GT ITALIA 2013

ATT LÄRA SIG MERA OM 
SKILLNADEN MELLAN ATT 
KUNNA OCH ATT VILJA!

TEXT & FOTO: ALBERTO FERRANTE

För tredje år i rad har en del medlemmar 
från den Italienska Föreningen i Gävle och 
från CAR varit med och organiserat detta 
evenemang. Det började 2011 vid firan-
det av 150-års jubileum för Italien som 
enat land och sedan dess har vi försökt 
anpassa och utveckla evenemanget med 
flera och/eller olika aktiviteter.

Namnet ”Piazza Italia”  är inte en 
slump, i våra byar och städer i Italien 
är la piazza (torget på svenska som ni 
säkert vet) stället där man träffas eller, 
bättre sagt kanske, umgås för att snacka 
om allt, dela med sig historier, sprida 
information, trösta varandra, bråka, 
lösa konflikter, fira en seger, lyssnat på 
ett konsert  med mera. På piazzan har 
många träffat kärleken och många har 
sagt hejdå till varandra efter eller före 
semester.

Internet? Det är ingenting jämfört 
med La Piazza!

Lite av det har vi från den Italienska 
Föreningen i Gävle försökt återskapa 
här i Sverige och för att göra det så bra 
som möjligt kan man inte glömma en 
viktig del av vår italienska kultur och 
tradition, det vill säga våra fordon. 
Vem mer än Club Alfa Romeo Svezia 
kunde ta på sig rollen att representera 
den delen av Italien?

Så nu är jag här med dubbla roller 
men inte dubbelt arbete utan dubbelt så 
roligt!

I år ville vi ha det lite ”större” och 
bredare genom att involvera flera fören-
ingar i olika städer samt ge möjligheten 
till flera medlemmar i CAR att vara med 
i evenemanget.

Vi tyckte att en Väst-till-Öst tur var 
det bästa sättet och Göteborg dök upp 
som ett naturligt första val för starten 

På Sveriges nationaldag 6 juni var vi 
ett gäng glada alfisti som samlades för 
att åka Selaön runt. Om så enbart för 
att demonstrera att alla dagar är en bra 
dag att åka italienskt. Dessutom infal-
ler Motorhistoriska dagen just denna 
dag och bortsett från artikelförfattarens 
och ett ekipage till hade alla deltagarna 
plockat fram sina gamla pärlor. Selaön är 
Sveriges största insjö-ö och ligger vackert 
i Mälaren strax utanför Stallarholmen 
– som i sin tur ligger mellan Mariefred 
och Strängnäs. Alltså inte mer än någon 
timme från Stockholm.

Vi inledde med att samlas på 
Strandviks sjöcafé strax innan bron för 
lite glass och brygghäng i det vackra 
vädret. Infann sig på plats gjorde bland 
annat några Spider-åkare, en Bertone 
och en Giulietta av den äldre sorten. 
Där delades dagens roadbook ut och sen 
påbörjade vi vår sightseeing med tips-
runda längs öns små, och ibland grusiga, 
vägar.

Bland anhalterna längs färden kan 
nämnas den nyhuggna runstenen vid 
Östabadet, Överselös medeltida kyrka 
där historien om de von Sydowska-
morden berättades, utsikten från Åsa 

gravfält, lite industrihistoria vid Husby 
tegelbruk, ett stop vid sarkofagen utan-
för Ytterselö kyrka och avslutningen vid 
Mälsåkers slott. Vid varje stopp försökte 
deltagarna lista ut svaret på tipsrundan, 
som visade sig ha en och annan svår nöt 
att knäcka.

Någonstans längs vägen fick vi också 
möjlighet att titta förbi det anonyma för-
råd där 3 alfor av olika årsmodell står 
parkerade. Ett mysterium att begrunda 
och dessutom fundera över hur vi kan 
locka med denna lokala alfista till nästa 
sväng med klubben.

Framåt eftermiddagen på Mälsåker 
passade några på att gå runt och titta i 
slottet och några på att rasta gruppens 
fyrfota deltagare i parken innan vi satte 
oss ner för en trevlig kaffestund med 
utsikt över fjärden. Samtidigt rättades 
tipsrundan och vi kunde konstatera att 
alla rätt hade enbart vår yngsta deltagare 
Cornelia, som hade svarat på juniortips-
frågorna. Dagens duktigaste alfista lycka-
des få sju rätt av tio.

Jag vill själv tacka alla som kom och 
njöt av turen, det soliga vädret och det 
härliga sällskapet. Vem vet, kanske kan 
det vara början på en ny trevlig tradition.

SELAÖN RUNT PÅ NATIONALDAGEN
TEXT: CHARLOTTE JACOBSON

Stallarholmens vikingar och den nya runstenen.

Åsa gravfält.

På spaning mot Tynnelsö.

Gammelbilar i ett historiskt perspektiv. Vad gömmer sig i förrådet?
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med Gävle som det slugiltiga målet. 
Därför tillkom ”GT Italia” i namnet för 
evenemanget. I Gävle hade man sedan 
tidigare kommit överens med Sveska 
Järnvägsmuseet att ha träffen hos dem 
tillsammans med marknaden.

OK, det första steget var taget men 
inget var klart fast... att drömma kostar 
inget och det är just det som är kul, att 
bygga upp en sak allt eftersom och se 
den växa fram!

Det första vi insåg som ett måste var 
att fixa tidsaspekten, man behövde spri-
da det på minst två dagar om inte tre. 
Två dagar betyder att man skall stanna 
någonstans och kanske övernatta men 
man vill gärna ”komma till något” 
också.

Västerås hade varit i våra planer från 
början som mål för den första resdagen, 
den staden har ”pratat” mycket italien-
ska de sista 60 åren och vi ville inte 

missa den på resan. Så vi kontaktade 
våra italienska kompisar Oscar Cecconi 
och Giacomo Gotti från föreningen i 
Västerås och bad dem att hjälpa oss med 
organisationen där. Marknad, träff, etc. 
men var skall man vara i Västerås och 
vad kan man göra för att göra det hela 
mer intressant?

Självklart skulle vi ha en återförsäl-
jare med i evenemanget. Vem bättre än 
Björkmans Bil i så fall? Inga problem! 
Redan vid första kontakt visade Anders 
Björkman intresse för initiativet och 
ställde upp med idéer och förslag samt 
sitt kontaktnät inkl det med FGA.

Restauranget ”Limone” blev valet för 
middagen medan valet om övernattning-
en lämnades till deltagarna själva. 

 Det andra aspekten som vi insåg vara 
relevant för en bil- eller mc-entusiast var 
möjligheten att köra sin fordon tillsam-
mans med andra men när man reser vill 

man gärna stanna då och då och för att 
ta en kopp kaffe med något att äta eller 
bara för att sträcka på benen  och snacka 
lite. Därför tog Maurizio Basile på sig att 
kontakta en del av de aktörer som finns 
på vägen mellan Göteborg och Västerås 
för att fixa mellanmål och lunch.

Resan och målen under den ändrades 
lite med tiden och det kanske var lite för-
virrande för vissa. Under tiden försökte 
vi också hålla andra italienska fordons-
klubbar (MC och bilar) informerade.

Den 15 juni kommer och.......njaaa, 
någon karavan västerifrån blir det inte 
eller bättre sagt inte mer än de fordon 
som skulle transportera marknadens 
utställare och deras varor. Jag själv 
anländer i Västerås hos Björkmans Bil 
tidig på morgon och kan konstatera att 
allt är i gång och mer eller mindre på 
plats: personalen, bilarna i hallen, gril-
len, etc. Snyggt jobbat!

Jag tar en snabb sväng förbi markna-
den som har placerats nära centrum och 
ser att arbetet pågår för fullt där också.

Bilarna från området och norrifrån 
börjar komma till Björkmans Bil lika 
som besökare som hade lockats dit bland 
annat av ett utmärkt annonseringsarbe-
tet av Björkmans Bil.

Dagen fortsätter och flyter ganska 
bra men..... inte många bilar tyvärr. Den 
lägsta deltagarsiffra av alla edition av 
”Piazza Italia”.

Ännu sämre blev det tyvärr i Gävle 
dagen efter som bjöd i alla fall på en stor 
mängd gamla och fina scootrar (Piaggio, 
Lambretta, m m) samt några fina hojar.

Vi hade trott att Västerås skulle locka 

flera från bland annat Stockholm och 
Uppsala.

Vi hade trott att en gemensam lång 
resa med avslutningsmiddag och en del 
pauser på vägen kunde kännas som en 
rolig utflykt.

Vi hade trott att ”krydda” en träff 
med lite mera än träffen i sig skulle ha 
väckt större intresse.

Vi hade trott att det största ”hinder” 
skulle kunna ha varit vädret och inget 
annat.

Vi trodde mycket men visste kanske 
för lite!

I alla fall en hel del positiva saker som 
har präglat evenemanget finns:

- återförsäljarens engagemang 
(Björkmans Bil):

- närvaron av FGA genom Peter Falchi;

- engagemanget från några medlem-
marna inom den Italienska föreningen i 
Västerås och Gävle;

- trogenhet av de medlemmar som kom 
(ett särkilt eloge till dem från Norrland 
och Dalarna);

- middagen i Västerås var en jätte rolig 
stund, fantastiskt sällskap, god mat, 
mycket skratt och snack med oss ita-
lienare som inte kan låta bli att driva 
med varandra och kommentera vårt 
ursprung (ungefär som svenskarna mel-
lan Norrland, Stockholm och Skåne).

Jag vill ta upp några saker att tänka 
på och som kanske kan hjälpa andra 
också att planera organisera sina evene-
mang i framtiden:

Vi borde ha varit mer noggranna med 
informationen.  

Vi borde ha haft ”lokala” arbetsgrup-
per som kunde ha följt upp saken direkt 
på plats och ”känt pulsen” och fått 
respons från medlemmarna mer direkt.

Vi kanske har missat något för att 
göra saken mer lockande, jag tänker 
exempelvis på en litet konsert med ita-
lienska artister och musik.

Vi borde ha varit mer aktiva i att hitta 
övernattningsmöjligheter i Västerås.

Jag borde kanske ha tryckt mer på ett 
bidrag till middagen från klubben.

Vi trodde att umgås och lära känna 
nya människor är en viktig och ganska 
lockande komponent för ett evenemang 
men så är kanske inte alltid.

Mera finns säkert som kan göras bätt-
re men som en liten ursäkt till de punk-
terna ovan vill jag påpeka några saker:

I år har vi inte begärt något bidrag 
från CAR men försökt spara på peng-
arna då ekonomin inte verkar så bra. De 
kostnader som vi har haft (många resor 
bara för att nämna en) har vi tagit själva 
eller fått finansierade från Björkmans Bil 
eller utställarna på marknaden.

Processen för att publicera och sprida 
informationerna på klubbens hemsida 
är för trög och onödigt begränsad vad 
det gäller behörigheten. Låt oss publicera 
sakerna men behöll gärna rätten att kas-
sera det som inte är i linjen med klub-
bens etik, moral och policy. Allt behöver 
inte vara 100% klart och spikat för att få 
folket att anmäla sitt intresse.

Man behöver faktiskt kunna 
”känna efter” innan man involvera 
en massa aktörer samtidigt som man vill 
veta vad evenemanget kommer bjuda 
på innan man anmäler sig. Det är någon 
sort av ”moment 22” som måste byggas 
bort genom att våga ta en liten risk både 
som deltagare och som sponsor.

Vi borde ha ett gemensamt samar-
betsforum med andra klubbar (om det 
inte redan finns) en sort ”förbund” med 
ett ”skyltfönster” med alla evenemang.  

Ideellt arbete är det som jag och 
många andra gör och kommer att fort-
sätta med men man måste börja inse att 
det kostar att göra evenemangen roligare 
och då är sponsorerna ett måste om man 
vill lyckas. Om någon tycker att det är 
fel att andra tjänar pengar (frågan är 
egentligen hur mycket tror man) på sånt 
kan jag respektera åsikten men då vill 
jag gärna ha förslag på alternativ. 

Vissa kanske nöjer sig med att köra 
några mil för att träffas några timmar 
och ta en kopp kaffe och sedan åka 
hem. Då räcker med en liten annons på 
forumet men hur länge kommer det att 
hålla innan man kommer att vara ensam 
på träffen?

Jag är relativ ny i klubben men vill 
gärna veta om den viktigaste delen inom 
verksamheten är banmöten eller inte. 
Det är bättre att veta det innan man ta 
sig för initiativ som inte kan ha succe. En 
liten omröstning bland medlemmarna 
skulle löna sig och ge en viktigt input att 
ta hänsyn till i framtiden vi planeringen 
av nya evenemang.

Nu är Piazza Italia 2013 och GT Italia 
över och vi tar med oss en massa input 
och feedback som skall hjälpa oss nästa år.

JAAAAP! Om någon trodde att vi 
skulle ge upp har gjort ett stort misstag!

2014 kommer och vi skall vara där... 
igen! Man skall inte sluta om man inte är 
på toppen... och där är vi inte än!

CIAO E GRAZIE!
ALBERTO & CO

Några av deltagarna från träffen hos Björkmans Bil.

Bilar på Järnvägsmuseet i Gävle på söndagen.

Några av våra hälsingemedlemmar, Lars Jonsson och Lars-Göran Hellbom med respektive kopplar av 
i Västerås efter träffen.

Fru Jonsson visar intresset för den mysiga Fiat 
500 i hallen hos Björkmans Bil.
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www.autolounge.se

Alfa Romeo Giulietta 1,4t 120hk Man Dist   Vit/Svart halvläder  2999:-/mån
Manuell, Sportpaket 1

Alfa Romeo Giulietta 1,4 170hk man Business  Svart/Svart läder  3499:-/mån
Manuell, Sportpaket 2, svart läder, Brembobromsar

Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 140hk Business  Svartmetallic   3499:-/mån
Manuell, Business 

Alfa Romeo Giulietta 1,4 170hk Business   Svart solid/Rött läder  3699:-/mån 
Manuell, Sportpaket 2, rött läder, Brembobromsar, glastak 

Alfa Romeo Giulietta 1,4 170hk man Business  Vit/Svart Läder  3699:-/mån
Manuell, Sportpaket 2, svart läder, glastak

Alfa Romeo 1,4t TCT Business    Vit/Svart Läder  3799:-/mån
Automat, Sportpaket 2, svart läder, glastak

VÄLKOMMEN TILL OSS!
VARBERGSVÄGEN 28, 434 42 KUNGSBACKA

Försäljning: 0300 430 400 - www.autolounge.se

PRIVATLEASA HOS AUTOLOUNGE  

0:- 
kontant!
fr. 2999:-/mån

1.4t 135hk

Distinctive

2799:-/mån

Efter 36 månander lämnar du bara tillbaka bilen utan extra kostnad.  
ALLT DETTA INGÅR: 4500 mil, vinterhjul, service och skatt!

www.lm-motorsport.com—När det bästa känns vardagligt 

Brembo bromsuppgradering  

 

 

 

Pris från 12 800 kr 

Bromsbelägg för gata och  racing 

 

 

 

Pris från 987 kr 

Novitec trimbox bensin eller diesel 

 

 

 

Pris från 3 545 kr 

Kamaxlar för gata eller racing 

 

 

 

Pris från 5 130 kr 

Köpa officiella 
Alfa–accesoarer

Efter sammanflätningen med 
Chrysler Group har försäljning av tillbe-
hör och kundtjänster hamnat i MOPAR, 
ett klassiskt namn för den som känner 
Chrysler Group. Sammanlagt erbjuds 
över 25 000 olika artiklar i  mer än 130 
länder till koncernens märken.

Suget efter att ”personalisera” sitt 
fordon ökar hela tiden, och det märks 
en klar önskan bland kunderna att få 
just sin den egna bilen att sticka ut mer 
än gemene mans. Bilen har mer och mer 
blivit en accesoar som säger mycket om 
ägaren, och då duger det inte med stan-
daRdverisonen. Och visst är det väl så 
att espresson smakar godare i en kopp 
med något italienskt märke påklistrat? 
Eller visst känns det skänare att skriva 
på checkarna med en 4C–märkt penna?

Surfa in på www.store.alfaromeo.com 
och spana in julklapparna!
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Under det senaste seklet har Alfa Romeo gjort djupa intryck i bil-
historien. Med en skicklig kombination av nyskapande teknologi, 
tävlingsframgångar och framförallt design har man lyckats skapa en 
mycket stor passion kring märket.
På anrika testbanana Balocco, en råkall dag i mars 2013, vävdes 
historien samman med nutid. 

EN DAG PÅ 
BALOCCO 
OCH LITE ANNAT

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Inne på området i Balocco med Alfa Romeos två senaste och snabbaste modeller 
Giulietta QV och Alfa 8C Spider. Byggnaderna i bakgrunden används bland annat för 
event och lanseringar.
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Från begynnelsen till efterkrigsåren 
var Alfa och sedermera Alfa Romeo en 
erkänd tillverkare med stora framgångar 
med en relativt blygsam tillverkning. 
Under 1950–talet tog dock Alfa Romeos 
biltillverkning fart. Fram till 1950 var 
6C 2500 den mest producerade modellen 
med 2 700 exemplar. 1950 debuterade 
1900 Berlina, som fram till 1958 sålde 
i hela 17 390 exemplar. 1955 kom så 
Giulietta och skakade om tillverkningen 
i grunden med 131 806 exemplar av 
Berlinamodellen! Giulietta Sprint och 
Spider spädde på ytterligare med dryga 
63 000 exemplar mellan 1954–1964. 
Under 1960–talet fortsatte den kraftiga 
expansionen med Giulia som tillver-
kades i för den tiden ofattbara 572 646 
exemplar – en imponerande tillverk-
ningsökning på mindre än 20 år! 

Försäljningsframgångarna skapade 
två angenäma problem. Fabriken i 
Portello blev snabbt för liten, och när 
motorvägen utanför Portello och bergs-

vägarna ovanför Milano inte längre 
räckte för att testa bilar föddes behovet 
av en testbana – dagarna då Vittorio 
Jano och hans kollegor testade bilarna på 
allmän väg var borta. Lösningen på den 
lilla fabriken i Portello hette Arese, där 
just Giulian var första bil att tillverkas. 
I samma veva köptes ett stycke mark i 
Balocco, en liten stad ganska precis mitt 
emellan Turin och Milano, några kilome-
ter norr om motorvägen A4. 1962 bestäm-
des att här skulle bli testbana. Arbetet 
börjar samma år och fram till idag har 
anläggningen byggts ut till en komplett 
testanläggning för hela Fiat Group. 
Förutom Ferrari då, förstås, som har sin 
alldeles egna lilla sladd–och utvecklings-
bana Fiorano nära Maranello. 

På Balocco finns de mest skilda test-
banor. Skid–pad, vattendrag, höghas-
tighetsbana, kullersten, asfalts–skarvar, 
lappad asfalt, grusväg, krocktest och 
höghastighetsslinga med bankade kur-
vor som tillåter hastigheter över 300 

km/h för att nämna några. Detta gör att 
du på Balocco kan möta de mest skilda 
fordonsslag; från Alfa 4C till Maserati 
Ghibli till Fiat Panda leriga terrängfor-
don.

Ur ett racingperspektiv är Baloccos 
betydelse för Autodelta intressant. Här 
utvecklades deras tävlingsvagnar till 
vinstmaskiner. Givetvis har berömda 
och kluriga kurvor från världens olika 
racerbanor byggts in i Baloccos system 
av banor. Klassiska Curva Grande från 
Monza är en, Hugenholtzbocht från 
Zandvoort en annan. Banan används 
också för konkurrentjämförelser där 
man plockar ur testvärden från kon-
kurrenter för att förhoppningsvis alltid 
kunna ligga i framkant av utvecklingen, 
precis som det har anstått och förhopp-
ningsvis kommer att anstå Alfa Romeo, 
även om affärsplanen idag är höljd i 
dunkel. Idag tillryggaläggs ungefär 1,2 
miljoner mil(!) per år av sammanlagt 20 
000 olika fordon på anläggningen.

I slutet av mars 2013 besöker jag till-
sammans med Daniel Holm Balocco. 
Redan på den lilla landsvägen strax 
utanför anläggningen möter vi en mas-
kerad Alfa 4C, som just presenterats 
på Genève–salongen. Passage genom 
säkerhetskontrollen sköts av Umberto 
Hardouin från Fiat, som tacknämligt 
ordnat detta besök i samband med jobb 
för andra tidningar som Klassiker och 
Vintage. Vakterna är oklanderligt klädda 
i mörkblå uniformer och bör tas på all-
var, till och med Umberto har respekt 
för dessa herrar. Vi följer Umbertos vita 
Giulietta QV in på området som för alla 
renrasiga närmast kan jämföras med 
en helgedom. Här har i stort sett ALLA 
legendariska Alfa Romeo från tidigt 
1960–tal och framåt körts till och bortom 
alla förnuftiga gränser. 

Nu är det mars 2013 och Fiat Group 
ska med hjälp av Maserati och Alfa 
Romeo kapa åt sig både nya marknader 
och kriga i nya segment. Förhoppningen 
att få se nya bilmodeller under dagen 
finns. Umberto betonar dock att min 
kamera ligger alldeles utmärkt där den 
ligger, väl inlåst i bagageutrymmet på 
Giuliettan.

Det första vi ser är en högerstyrd 4C 
och en nödtorftigt maskerad Fiat 500L 
med ovanligt långt bakparti. Vid en 
direkt fråga om det planeras en större 
sjusitsig version av 500L är svaret ett 
kort italienskt ”no”. Bilen är alldeles defi-
nitivt förlängd bakom C–stolpen och då 
jag frågar igen är svaret fortfarande ”no”. 
Veckan efter dyker de första spionbilder-
na upp på en sjusitsig Fiat 500L, fångad 
på bild av uppmärksamma italienska 
tidningsläsare. Idag finns bilen på mark-
naden under namnet 500 L Living. En bit 
bort står också en högerstyrd Alfa 4C. 
Dessutom körs en mycket tungt maske-
rad Ghibli runt på testbanan, fullkomligt 
nedlusad med givare och testinstru-

ment. Givetvis frågar jag om detta är 
nya Ghibli, och lika givet är svaret ”no”. 
Förnekelsen är total.

Jag minns 2010 och lanseringen av 
Giulietta på Balocco då jag var på plats 
för saliga tidningen Automobil. Då, 
precis som nu, störs koncentrationen 
av motorljudet från fullblod som piskar 
fram längs höghastighetsbanan. Det är 
intressant att se hur högvarviga V8–
maskiner så totalt kan rasera all fokus på 
det människor egentligen är där för att 
göra. Misstankarna riktas mot Maserati, 
som just lanserat Quattroporte och har 
Ghibli på gång till Shanghai–salongen 
några veckor senare. Ljudet från hög-
varviga fullblod som piskar i växel efter 
växel utan restriktioner är onekligen 
speciellt och ger oss en mycket behaglig 
men distraherande ljudbild som inram-
ning till besöket.

Vi går in i vad som en gång var 
Autodeltas byggnad. Den är bred och 
låg, inte alls som de klassiska italienska 
smala tvåvåningsvillor som existerat 
sedan Asterix och Obelix dagar. Taket är 
på husets ena sida förlängt ut från hus-
väggen och skapar skuggiga parkerings-
platser. På senare tid har det byggts om 
och användes senast som leveranslokal 
för Alfa 8C, där kunderna fick leverans 
av sin bil på helig mark i en lika helig 
byggnad. Idag är den fylld av klassiska 
Alfa–motorer på stativ, då man dagarna 
innan vårt besök firat Autodeltas 50–års-
dag på Balocco.

Det första som fångar min blick är en 
altarliknande konstruktion flankerad 
av två glaspelare med logotyperna för 
Alfa 8C och 8C Spider. I mitten finns ett 

bildkollage med storheter från Autodelta 
som Giulia, GTA och olika versioner av 
Tipo 33. På hyllor och bord finns olika 
delar från 8C – bromsskivor, bromsok, 
läderprover, färgalternativ och mycket 
annat. Jag kan se framför mig de ivriga 
och euforiska kunder som tagit sig 
till just detta rum för att få sin nya 8C 
levererad. Idag ger rummet snarare ett 
beklämmande intryck med tanke på 
märkets ytterst magra modellutbud och 
totala närvarobrist på både världens 
marknader och tävlingsbanor.

Vi hör snart ett ilsket motorljud som 
får håret på armarna att resa sig. Det 
växer i styrka, med mäktiga blippar 
av mellangas vid nedväxlingarna och 
ett vällustigt ylande vid rödmarke-
ringen. Till sist stannar en 8C Spider 
utanför dörren till vår lokal. Föraren är 
Domenico Martino, chassi–ingenjör till 
stor del ansvarig för utvecklingen 8C. 
Hans uppgift idag är att gå igenom den 

Racingarvet är tydligt. Altarliknande konstruktion i Autodeltas byggnad på Balocco där kunder till 
8C tog emot nycklarna.

Bromsskiva från 8C. Sexklolvsok från Brembo, 
keramisk skiva med diameter 380 mm som gan-
ska exakt motsvarar 15 tum, vilket var samma 
mått som standardfälg på 156 och 147.
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rad av motorer som står uppställda i ett 
angränsande rum samt ge oss en åktur 
med 8C Spider.

Domenico visar sig vara en herre 
vars hjärta brinner för Alfa Romeo. Hela 
Domenico utstrålar passion, ett ord som 
jag snubblar över flera gånger varje dag 
under min resa. Det spelar ingen roll 
om jag pratar med hotellreceptionis-
ten, chassiutvecklare för 8C, taxiförare, 
bokhandlare i Milano eller alfister jag 
springer på ute i Arese; Alfa–passionen 
finns överallt. Magin kring Alfa Romeo 
är stor – inte bara i Italien utan över 

hela världen – och jag tänker på hur Fiat 
Group ignorerat detta faktum under 
åren. Sedan Fiat tog över har mycket 
av varumärkets magi urholkats. Visst, 
på senare tid har både Alfa 155 och 
156 dominerat och vunnit mycket stora 
mästerskap samtidigt som de sålde i 
stora volymer. Alfa 147 har också varit 
en storsäljare – men idag då, med MiTo 
och Giulietta som enda och något för-
åldrade produkter? Att sitta på ett av 
bilvärldens i särklass mest historiska och 
värdefulla varumärken och istället för 
att utveckla och ta vara på detta klistra 
Abarth– och Gucci–loggor på små Fiat–
bilar kan inte beskrivas annat än som 

ren klantighet. Eller så är verkligheten 
så krass och simpel som att det saknas 
pengar, då Fiat Group har fullt upp med 
att överleva samt köpa upp återstående 
aktier i Chrysler, en affär som nu verkar 
försenas då en domstol beslutat att upp-
görelsen ska ske där, vilket kan fördröja 
beslut till 2015.

I skrivande stund har Frankfurt-
mässan precis öppnat. Marchionne fick 
helt plötsligt oförutsedda och brådskan-
de affärer på annat håll och deltar inte. 
Enligt branschtidningen Automotive 
News har även Alfas modeller försenats 
ytterligare, då (ännu) en ny bottenplatta 
ska tas fram för nya Giulia och den stora 
berlina som påstås komma. Jag kan se 

fördelarna med detta, då även Chrysler 
kan nyttja denna struktur för att på så 
vis göra stora samordningsvinster, men 
snart måste något hända. 

Kanske kan till viss mån också en 
annan mer emotionell faktor spela. 
Under veckan i Milano växte en ny och 
mer detaljerad bild av städerna Milano 
och Turin samt bilföretagen Alfa Romeo 
och Fiat fram. Även italiensk ligafotboll 
hör hemma i sammanhanget. Rivaliteten 
mellan fotbollslagen Milan och Juventus 
framstår för en konflikträdd och 
Jantelagsuppfostrad svensk som obe-
hagligt stor, ganska precis lika stor som 
rivaliteten mellan städerna Milano och 
Turin. Lika stor, om inte större, är rivali-
teten mellan Alfa Romeo och Fiat. Detta 
är inte helt oviktigt i sammanhanget, då 
man försöker förstå vad som hänt sedan 
1986 då Fiat tog över det då statligt ägda 
Alfa Romeo och i ärlighetens namn räd-
dade märket. Ett visst mått av överläg-
senhet och arrogans från Fiats sida gäl-
lande Alfa Romeo tonar fram och kanske 
är detta – i kombination med dålig eko-
nomi – förklaringen till modelltorka och 
att Museo Storico sedan några år helt 
obegripligt är stängt. Skälen till detta 
anges något diffust vara problem med 
regler gällande handikappanpassning, 
brandlarm och utrymningsvägar – något 
som ganska lätt kan lösas. Fiats museum 
i Turin, som givetvis är öppet, framstår 
i jämförelse med skatterna på Museo 
Storico som futtigt. Kanske det har något 
med saken att göra? Känslan av att Alfa 
Romeo inte ska komma och tro att de 
är något är tydlig. Det framgår med all 
önskvärd tydlighet vem som äger vem.

Att skapa ett fungerande museum där 
Alfa Romeos historia och just passionen 
slugt vävs samman och används i fram-
tida modeller borde inte vara så svårt. 
Hyllorna i skafferiet fullkomligt bågnar 
av unika ingredienser som många andra 
biltillverkare kraftigt avundas. Idag är 
som sagt museet – vars inventarielista är 
fullständigt unik – stängt, Areseområdet 
ska bli köpcentrum och hos bilhallarna 
trängs flera år gamla utgåvor av MiTo 
och Giulietta, som precis fått lite nya 
färger, ny grill och en ny färgdisplay till 
2014. Vid en jämförelse av Fiat Group 
och exempelvis VAG, som dock är ofant-
ligt mycket större, ser man att VAG dels 
hunnit längre, dels haft en plan att följa 
sedan länge. Både Seat, VW, Audi och 
Skoda tillåts leva egna liv med tydliga 
revir för respektive märke, byggda uti-
från en gemensam pott av motorer, väx-
ellådor och bottenplattor med allt från 
förnuftighet till heta prestandaversioner 

som skickligt satts ihop till kompletta 
produktpaletter som fungerar för olika 
målgrupper. VAG och märken som 
Mercedes, BMW, Volvo och till och med 
nedlagda Saab inser också det stora vär-
det av historia, och vårdar den ömt i sina 
museer. Som faktiskt är öppna för besök! 

Hursomhelst, nu är det 2013 och vi 
står i ett mörkt rum i vad som en gång 
var Autodeltas verkstad på Balocco. 
Framför oss står en lång rad motorer, 
vackert draperade i röda täcken med 
riktad belysning som för en lagom bil-
intresserad man i medelåldern skapar 
magiska känslor. Om jag stannar upp ett 
ögonblick och tänker efter inser jag att 
detta är stort. Det är lätt att bli luttrad 
och kanske inte riktigt förstå storheten 
och det unika när man vallas mel-
lan den ena bilen eller motorn än mer 
unik än övriga. Undra hur det såg ut i 
denna lokal vintern 1968? Hur lät det 
när man provkörde nya motorer i bänk 
inför nästa års racingsäsong? Steget från 
barndomens dreglande över bilbroschy-
rer och glädjen att åka med farsgubben 
i familjens Le Mansblå Alfetta till att 
stå lutad över 1936 års V12–motor med 
dubbla kompressorer och 370 hk är långt 
och få förunnat – det är passion. 

Domenico Martino står lutad mot 
en av dessa dyrgripar och berättar om 
samtliga motorers historia och betydelse 
ner på minsta detaljnivå. Hans passion 
för Alfa Romeo är tydlig och framträ-

dande, inte minst då han mycket levande 
på engelska med kraftig italiensk bryt-
ning och vilt vevande historieförstär-
kande händer berättar om Signor Nino 
Franchini då denne 1911 begår Alfa 
Romeos tävlingsdebut med en 24 HP i 
landsvägsloppet Targa Florio.

– Han ledde loppet i bilens och 
ALFAs första tävling men blev förblin-
dad av lera och vatten efter att ha kört 
igenom en djup vattenpöl och kraschade, 
förklarar en exalterad Domenico.

Motorn från 24 HP kom att utvecklas 
till många användningsområden. Flyget 
hade precis fått luft under vingarna och 
Alfa med Ugo Stella i spetsen var tidigt 
med på noterna och lät herrar ingen-
jörer och racerförare Giuseppe Merosi, 
Antonio Santoni och nämnde Nino 
Frachini utveckla ett flygplan, utrustat 
med motor från 24 HP. Den 15 november 
flög planet första gången och användes 
sedan som skolflygplan på flygplatsen 
i Taliedo, där även Marconi huserade. 
På Alfa Romeos museum finns idag en 
kopia av denna motor, tillverkad efter 
originalritningarna. 

Alfas tidiga motorer kom även att 
användas på andra områden. Nämnde 
Merosi fick 1917 i uppdrag av Nicola 
Romeo att utveckla den fyrcylindriga 
motorn 20–30 HP till en portabel kom-
pressor! De två mittencylindrarna arbe-
tade som en vanlig förbränningsmotor 
emedan yttercylindrarna fick avtapp-

Vad krävs för att något ska få en 
så lyckad form? Jag är övertygad 
att historia och arv spelar en stor 
roll i denna design.

1914 års 4C skilde sig en del från dagens. 4,5 liter och 88 hk. Färdig för racing i juli 1914. Dessvärre 
bröt första världskriget ut i augusti, varför racingdebuten dröjde till 1919.
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ningsdon för tryckluft på tändstiftens 
plats. Motorn monterades på en ram 
med hjul, komplett med vattenkylning, 
bränsletank och avgasrör med ljuddäm-
pare. Den kom att tillverkas i tusental 
och användes både militärt och civilt vid 

vägbyggen och andra uppgifter som tar-
vade tryckluft.

Efter en stunds samtalande kom-
mer vi oundvikligen in på Alfa Romeos 
kärna; motorsport, och det dröjer inte 
länge innan vi kommer till legenden 
Tazio Nuvolari. 

– Denne gentleman och överbegåvade 
förare var ofta på sjukhus för olika ska-
dor han ådragit sig under tävling, berät-
tar Domenico. Han tillbringade mycket 
mer tid på sjukhus än gemene man, och 
blev faktiskt dödförklarad 17 gånger, 
hävdar Domenico. 

Till sist tröttande Tazio på detta och 
bad läkarna att vänta tre dagar innan de 
skulle dödförklara honom nästa gång, 
skrattar Domenico.

Under åren efter första världskriget 
var hastigheter runt 80 km/h svåra att 

nå för vanliga bilar. 120–130 km/h var 
förbehållet de få som hade råd med 
specialbyggda bilar. Grand Prix–vagnar 
som nådde 200 km/h var den tidens 
rymdfarkoster och dess förare ansågs 
besitta en närmast utomjordisk förmåga. 
Tyskland hade sådana bilar, mycket tack 
vare skickliga metallurger och stor bud-
get – Italien hade bara ett vasst intellekt 
men också sin eviga, klassiska förmåga 
att tänka stort, spektakulärt och utan-
för ramarna. Redan 1931 tävlades med 
Monoposto 12 Cilindri Tipo A som hade 
två sexcylindriga motorer monterade 
bredvid varandra med individuell kopp-
ling, växellåda och kardanaxel. 1935 var 
det just detta som drev Enzo Ferrari och 
hans närmaste man Luigi Bazzi att mon-
tera två motorer i samma chassi. Målet 
var att konstruera en bil som kunde kon-
kurrera med tyska vidunder på snabba 
racerbanor som Tripoli, Avus och Reims.  
Motorerna kom från 1934 års Typ B med 
slagvolymen ökad från 2 677 cc till 3 165 
cc. Effekten – per motor – var 265 hk vid 
5 400 v/min. Resultatet blev Alfa Romeo 
Bimotore. Resonemanget var lika genialt 
som enkelt; springer en häst för sakta; 
spänn då fast ytterligare en häst framför 
vagnen. Koppling och växellåda monte-
rades på den främre motorn och koppla-
des ihop med den bakre motorn genom 
ett invecklat system med kardanaxlar. 
Projektet tog endast fyra månader från 
början tills det att de första två bilarna 
byggdes. Så föddes Bimotore, känd som 
en Alfa Romeo men med rötterna från 
Scuderia Ferrari. Visserligen blixtrande 
snabb rakt fram men redan från början 
visade bilen en nästan oövervinnelig 
motvilja att svänga. Med en mycket 
hög vikt var aptiten på däck stor; vid 
tävlingarna i Tripoli tvingades Nuvolari 
byta däck 18(!) gånger. Ursprungligen 
skulle Dunlop ha levererat däcken, men 

de ansåg sig inte kunna garantera till-
förlitligheten, varför däckstillverkaren 
Englebert fick uppdraget – allt enligt 78 
år gamla obekräftade källor. På tyska 
Avusbanan fick Nuvolari punktering 
och kraschade i mycket hög hastighet. 
Som den sanne professionella racerfö-
rare han var kommenterade han inte 
olycksorsaken – usla däck – något som 
kunnat vara förödande reklam för däcks-
fabrikanten Englebert. Bästa resultat var 
en andraplats på Avusbanan i maj 1935. 
Något decennium senare beskrev dock 
Enzo Ferrari själv bilen som en ”teknisk 
osedlighet”, kanske på grund av dess 
förmåga att gå fortare än vissa av bilens 
beståndsdelar mäktade med.

PR och reklam hade ett värde redan 
1935, kanske mer betydelsefullt då stora 
skockar sprang omkring i bruna skjortor 
och hojtade om nationell storhet, rashets 
och överlägsenhet i framförallt två län-
der. Hursomhelst satte Tazio Nuvolari 
hastighetsrekord med 321,5 km/h. 
Domenico beskriver händelsen som den 
inträffat igår.

– Det var en dålig dag för världsre-
kordsförsök, berättar Domenico. Det 
blåste kraftigt och längs en raksträcka 
fanns en tunnel under en bro som ställde 
till problem. Den kraftiga sidvinden 
gjorde att Tazio tvingade styra mot vin-
den för att hålla en rak linje. Vid passage 
under bron upphörde sidvinden och bara 
Tazios blixtsnabba reaktioner gjorde 
att han inte körde av vägen, berättar en 
exalterad Domenico.

Cesare De Agostini beskriver rekord-
försöket i sin bok ”Nuvolari – The 
Legend Lives On”;

En viktig person i ALFA:S historia. Giuseppe Merosi den 28 augusti 1906 framför en stationär indu-
strimotor.

Myten Tazio Nuvolari. En av världens skickli-
gaste racerförare. Född 1892, död 1953 vid 60 
års ålder. 

Alfa Romeo Bimotore med god höghastighetsförmåga, dock betydligt sämre svängförmåga. Observera 
bränsletankar på sidorna.

”Det var den 15 juni 1935. Dagen hade 
precis börjat, motorvägen mellan Lucca och 
Altopascio var öde förutom en lätt bris som 
blåste längs densamma. Motorsport–Italien 
hade bestämt sig för att försöka slå världsre-
kord, dels på flygande kilometern, dels på en 
engelsk mil.

Kl 0600 var vädret inte perfekt. Dagen 
innan hade försöket ställts in på grund av för 
kraftig vind och så här, 24 timmar senare, 
blåste det fortfarande för mycket.

Nuvolari anlände kl 0630. Han satte på 
sig sin vita overall, inte den gula tröjan han 
alltid bar under tävling, eftersom detta inte 
var ett Grand Prix. Det var något annat. 
Tazios stämning var också annorlunda. För 
första gången skulle han tävla utan att möta 
en enda kurva. Han skulle behöva starta, 
bygga upp fart och hålla gaspedalen pressad 
mot golvet och ratten i ett fast grepp. Inget 
annat. Han tänkte inte mycket på detta, men 
förstod att hastigheten han skulle uppnå 
denna dag skulle vara fantastiskt hög. Inte 
ens på Avus eller längs raksträckan i Tripoli 
där palmer markerade kilometermärkena hade 
han kört så fort. Kanske detta gjorde honom 
nyfiken. 

När de bägge motorerna i Bimotoren star-

Törstig på vinster, törstig efter vinst. Tazio 
Nuvolari efter ett lopp 1931.

tades darrade den lilla delen av världen som 
området Versilia utgjorde. Motorljudet var 
enerverande. Bilen ingjöt skräck i de närvar-
nade med sitt tunga framparti och aggressiva 
bakdel. Den väckte farhågor huruvida en 
människa kunde kontrollera en sådan tingest. 
Att slå ett världsrekord, trots total avsaknad 
av kurvor, är på intet vis lätt. Farten suger 
bilen framåt, vägen blir en enda lång tratt 
där minsta vågform på vägytan fortplantas 
upp genom hjulupphängningen till ratten 
som måste hållas med en närmast delikat 
råstyrka. Men där finns också frågan om 
vinden, som anfaller helt oförutsägbart. En 
enda liten vindpust kan bli en dödsfälla och 
vid dessa hastigheter kan det bli samma effekt 
som om en osynlig jätte slagit till bilen.

Och de två motorerna… Det betydde 
att risken för motorhaveri var dubblerad. 
Och däcken – skulle de klara av den enorma 
påfrestningen? Efter de sista justeringarna 
körde till slut en beslutsam Tazio Nuvolari 
iväg, lätt framåtlutad mot den minimala 
vindrutan, fullt koncentrerad på att krossa 
tid och rymd på sträckan som låg framför 
honom. I full fart blåste så en liten vindpil 
mot bilen. Tazio reagerade instinktivt med 
exakt rätt rattutslag för att undvika kata-

En sommardag i juni 1935. Fartvinden vid dryga 300 km/h sliter i ditt ansikte och helt plötsligt änd-
rar vinden riktning vid passage under en bro. Du korrigerar blixtsnabbt precis lagom mycket med den 
gigantiska träratten inne under bron, då du kommer ut på andra sidan korrigerar du tillbaka igen. 
Och överlever. Sådan var Tazio Nuvolari.
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strofen. En centimeter för mycket rattutslag 
hade orsakat en våldsam krasch, men denna 
dag blev allt rätt. Resultatet var fenomenalt; 
321,428 km/h över en kilometer och 323,125 
för den engelska milen var rekord. Högsta 
sluthastighet för Alfa Romeo Bimotore och 
Tazio Nuvolari var denna dag 364 km/h. 
Rekorden var satta och den italienska hedern 
hade ytterligare bolstrats. Tazio Nuvolari togs 
emot som den hjälte han var, iförd vit overall, 
handskar, skor och strumpor med en stråhatt 
på huvudet. Samma kväll var Tazio tillbaka 

i sitt hem i Mantova på Viale Rimembranze 
där han oberörd av dagens händelser åt sin 
middag i lugn och ro”.

Bimotorens historia blev dock inte 
långvarig. Endast två exemplar byggdes 
och de ersattes snabbt av åtta– och tolv-
cylindriga Tipo C med 330 respektive 
370 hk.

I Autodeltas gamla lokal på Balocco 
fortsätter Dominicos genomgång av 
magiska motorer med litereffekter som 

Domenico strax innan vi passerar in under en 
bro, där ljudet från 4,7 liter V8 som studsar 
från alla håll samtidigt är mycket övertygande.

På femmans växel, 240 km/h och hastighetsök-
ningen är fortfarande påtaglig.

Två sexcylindriga motorer från 6C 1750 resulterade i 240 km/h, byggd för banor med hög medelhasig-
het. Vann Acerbo Cup Contest i Pescara augusti 1931. Sensationellt sensuella linjer längs aktern på 8C. Vissa känns igen på nya 4C

Mot slutet av 1920 konstruerades denna motor för att passa in i det nya racingreglementet om tre 
liters slagvolym. Kravet slopades dock till 1922 och motorn hamnade då i RL–serien. Motorn på 
bilden är från RL SS som tillverkades mellan 1925–27 med 83 hk och 140 km/h. Block och topplock 
i gjutjärn, vevhus i lättmetall.  Service och smörjning var 200:e mil. Motorn återfanns i Torpedo, 
sedan och Spider i både normal– och sportversion. Också den första motorn att ha namnet ALFA 
ROMEO på sidan, efter Nicola Romeos intåg i företaget.

än idag är beundransvärda, speciellt 
med dåtidens material i minnet. Ett 
exempel på detta är 1914 års motor 4C 
Grand Prix med 4,5 liters slagvolym. 
Den byggdes enligt dåtidens racingreg-
lemente. Avancerad var bara förnamnet. 
Dubbla tändstift, hemisfäriska förbrän-
ningsrum, dubbla överliggande kamax-
lar och vevhus i aluminium som produ-
cerade 88 hk. 1914! Första världskriget 
ställde dock till det, och motorn gömdes 
undan i läkemedelsbolags lager. Efter 
kriget visade sig lättmetallen behöva 
större dos forskning och utveckling då 
den korroderat sönder under de fyra år 
den var gömd.

Efter denna vallning i Alfa Romeos 
imponerande historia var det dags för 8C 
Spider. Bilen var en förseriebil som ald-
rig kom att registreras. Idag används den 
bland annat som upplevelsebil runt test-
banan för att demonstrera vad en 4,7 liter 
stor V8 med 450 hk kan göra med folks 
puls, adrenalin och inte minst frisyr. Att 
stoppa upp hjässan ovanför vindrutera-
men i 260 km/h gör saker med håret som 
frisören inte ens kan drömma om – och 
det sker både blixtsnabbt och helt gratis.

8C har fått en del kritik i pressen för 
att inte vara en fulländad supersportbil. 
Det må så vara, men upplevelsen av rå 
kraft, ljud och g–belastning är alldeles 
lagom för att tillfredsställa mina böjelser 
när det gäller pervers njutning av meka-
niska underverk. Kraften och ljudet när 
växlarna smäller i är nära fulländning 
och jag skulle kunna hålla på hela dagen.

Vid påfarten till banan pågår tester 
med Maserati Ghibli. När vi passerar 
en samling luttrade Balocco–människor 
som står samlade för vardagliga testfö-
rarsysslor vid banutfarten upphör samt-
liga med sina sysslor för att lyssna och 
njuta av en fullt accelererande Domenico 
som kramar ur varje tillgängligt varvtal 
ur motorn. Och de njuter fullt ut varje 
gång, trots att deras vardag består av 
dessa ljudupplevelser. 

Alla dagar har ett slut, så även denna 
med ett Balocco på nära håll med initie-
rade möten mellan människor och pas-
sionerade upplevelser som förenar folk 
världen över. Och just det där, just den 
där viktiga mänskliga magiska upple-
velsen av passion, om det så är en hotell-
receptionist, chassiutvecklingsingenjör 
eller två bländande vintervita och halvt 
genomskinliga svenskar på besök som 
känner detta, är något för exempelvis 
VAG–koncernen att bita i; det finns inga 
matematiska formler för passion – den 
kommer från hjärtat! Och just där har 
vi skälen till att jag inte kör Audi eller 

BMW. De kanske är världsledande på 
mätbara värden, men passionen, den 
saknas. 

Min sista stilla undran då vi rullar ut 
genom säkerhetskontrollen på Balocco är 
återigen om Fiat greppat vad Alfa Romeo 
står för. Dagens produkt– och varumär-
kesvård tyder på motsatsen, å andra 
sidan sipprar affärsplaner ut där Alfa 
och Maserati tillsammans ska ta tillvara 

på minnen från fornstora dagar. Alfa 
4C kan vara första steget på något stort 
som förhoppningsvis leder mot en blän-
dande ljus framtid, så förhoppningsvis 
kan någon yngre förmåga göra samma 
resa som vi gjorde till Balocco om siså-
där 50 år och nostalgiskt blicka tillbaka 
på Alfa Romeos idag ännu ej uppnådda 
återkomst som magisk biltillverkare. Vår 
verklighet är våra barnbarns historia.
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Bad–ass 80-tals kantig design? Check.
Lyxinredning i lyxlimousine? Check.
Stor italiensk V6a? Check.
Sportig prestenda kombinerad med fyrhjuls drift? Check.

LÅNGMILAREN

TEXT & FOTO: PER MANSTRUP KRISTENSEN

Pampig, mäktig, komfortabel och snabb. Och dessutom en riktig slitvarg som det visat sig.

Tidigt 90-tal var Alfa Romeo 164 
drömbilen för många. 164 Super blev 
avlöst av 164 QV 12V som blev avlöst av 
164 QV 24V som blev avlöst av 164 Q4. 
Och designen var populär. Lancia hade 
sin Thema, Fiat sin Chroma och även 
Saab gillade designen och använde den 
för sin 9000. Men för en alfisti var det 
bara 164-serien som räknades. En tuff 
och grym bil, med prestanda som kunna 
stå upp mot det mesta, samtidigt som 
den hade limousinens utrymme och 
utrustning. En motorvägscruiser med 
syfte att ta dig från A till B snabbt, kom-
fortabelt och med stil.

I Malmö kör det just nu en röd 164 Q4 
som rullat mer från A till B än de flesta. 
En hel del mera, faktiskt. Just nu står 
mätaren på 465026 km! Men bilen har 
faktisk gått längre. Instrumentpanelen 
hade ett elektronisk fel under cirka 
1 000 mil innan ägaren Allan Bogh 
Christensen fick det fixat. Men dessa 
få extra–mil räknar Allan inte så noga. 
Bilen är hans primära pendlarbil, och 
som sådan får den lägga mil på mil. Så 
är det bara.

Allans 164 Q4 har en ganska intres-

sant historia som gör att många i 
Danmark känner igen den. 1994 togs 
den in av Fiat Danmark som pressbil, 
och blev en av bara två stycken 164 Q4 
som såldes nya i Danmark. Det var en 
mycket populär modell bland journa-
lister på den tiden. Nybilspriset började 
vid DKK 750 000, dock var nästan all 
extrautrustning inkluderad från början. 
Extra utrustning på Allans bil var dock 
bensindriven motorvärmare. I tillägg 
kan nämnas att ingen 164 Q4 såldes 
som ny i Sverige. Så en sällsynt bil från 
början. Totalt har det tillverkats 1204 
stycken. Andra ägaren av Allans 164 Q4 
var en känd bilhandlare vars fru njuta 
bilen under ett par år. Och bilen fick 
regelbunden service på egen verkstad. 
Tredje ägaren vet Allan inte mycket om. 
Fjärde ägaren var en kompis till andra 
ägaren och försäljare av köksluckor som 
lyckades att rulla 15 000 mil på tre år 
med bilen, fortfarande service på samma 
ställe. Allan är fjärde ägaren. Det var 
bilen han ville ha och han fick den. Bilen 
köptes 2003 och hade vid den tiden rull-
lat kring 24 800 mil.

Allan anser sin 164 Q4 vara pålitlig 

och i bra skick.  Lite elfel har strulat då 
och då, men vilken modern bil har inte 
dessa problem? Att bilen stod stilla ett 
år vid byte av delar av kabelhärvan som 
går från motorstyrning till motor var 
inte bilens fel, mera långsam reaktion på 
verkstaden som dröjde med att ta bort 
strömmen när de försökte att fixa en 
skada i en elsladd. Det började lukta lite 
bränt innan de stängde av strömmen. 
Allan fick själv hitta en ny kabelhärva i 
Holland, och bytet och monteringstest 
var inte trivialt heller.

Bilen drar en liter olja på 1 000 mil. 
Kamremmen är bytt tre gånger under 
den tid som Allan ägt bilen (20 000 mil). 
Den drar fortfarande kring litern per 
mil, lite lägre vid långresor.

I samband med Alfa Romeos 100–års-
jubileum 2010 fick bilen en omlackering 
innan resan till Italien. Framrutan byt-
tes, och där var lite rost vid framrute-
kanten som blev åtgärdat samtidigt. Och 
vid bakre hjulhusen var där lite rost som 
blev fixat 2005 vid underredsbehandling, 
annars ingen rost. Och bilen används 
året runt! 

Jo, och så är kylaren bytt, under trans-
porten till verkstaden i samband med 
problemen med kabelhärvan lyckades 
bärgaren inte spänna fast 164:an till-
räckligt. En hård inbromsning fick bilen 
i rullning framåt tills kylaren tog i och 
spräckte den. Tur i oturen att bilen redan 
var på väg till verkstad. 

Eftersom så få QV byggdes har Allan 
sett till at inhandla extra koppling, 
servostyrning och växellåda, men hop-
pas inte att han kommer att få behov 
av delarna. Enligt verkstadsmanualen 

BONUS-FAKTA

Året var 1993 då Alfa Romeo 
presenterade en fyrhjulsdriven vari-
ant av 164:an med beteckningen 
Q4 (Quadrifoglio quattro), som var 
utrustad med den starkaste version av 
Busso V6-motorn på den tiden (3.0l, 24 
v, 232 hk). Q4 systemet (Viscomatic) 
var utvecklat i samarbete med det 

är det elva timmars jobb bara för kopp-
lingsbyte.

Allan är även ganska förtjust i 
Pininfarina-designen. I garaget står 
nämligen också en grön Lancia Thema 
8.32 (den med Ferrari-motor), så Allan 
skämtar med att hans nästa Alfa måste 
vara vit så han har hela italienska flag-
gan. Designen väcker fortfarande upp-
märksamhet, kanske är det även mullret 
från V6:an som väcker uppseende. Jag 
låg nyligen efter Allan i vår 164 QV, och 
det var ganska intressant att se andra 

trafikanters beteende –  detta var något 
de inte var vana med.

Om man vill vara kung på vägen 
är 164:an ett bra val. En mäktig design 
som säger ”flytta på dig” när man ser 
den i backspegeln, en underbart mull-
rande motor, tonade rutor och överdådig 
läderinredning gör att man automatisk 
plockar fram de stora solglasögonen och 
tränar lite italienska. Och så är den även 
pålitlig över många år och mil! Andra 
som är sugna på en 164?

Aktern har också en tung schvung över sig med kofångarens design i 
nederkant.

Alla 24–timmarstävlingar kan slänga sig i väggen. Om du kör med en 
hastighet av 100 km/h, hur många dygn tar det då att tillryggalägga 
dryga 46 000 mil?

Aerodynamiska (?) detaljer i front och längs trösklar som ger QV ett all-
deles eget utseende.

En gång för länge sedan… Tänk dig tillbaka till våren 1994 och känslan 
av att få hämta ut en helt ny 164 QV, som då var ett teknologiskt mäster-
verk med ytterst få likar.

österrikiska Steyr-Puch. Systemet 
var mycket avancerad jämfört med 
andra 4WD-system vid den tiden. 
Kraftenöverföringen till bakaxeln är 
steglös från 0 till 100 procent, så att 
bilen kan vara helt fram- eller bak-
hjulsdriven. Vridmomentet fördelas 
mellan axlarna beroende på hastighet, 
vändradie, motorvarvtal, gasreglage-

läget och ABS–information. Varje hjul 
kan bromsas individuellt av systemet. 
Denna modell var utrustad med en 
Getrag 6-växlad manuell växellåda. 
”Bra till Alperna men lite jobbigt på 
motorvägen” sägs det. Toppfart på typ 
240 km/h och sprinten 0-100 km/h går 
på 7,7 sekunder. Ganska bra även med 
dagens standard.
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116–seriens minsting Giulietta 
och dess kvalitéer har aldrig fått 
den uppmärksamhet model-
len förtjänar. Syskonen Alfetta 
och 75 har tagit större delen 
av uppmärksamheten. Håkan 
Andersson har dock nogsamt 
observerat och upplevt denna 
lilla juvel i Alfas historia. Äger du 
en Nuova Giulietta är det bara 
att gratulera!

Såg ett inlägg för någon vecka sedan 
där någon suckade över att Alfa Romeo 
Typ 116 inte uppskattades efter förtjänst 
vilket kanske också är i linje med att 
dessa bilar ofta kallas ”De sista Riktiga 
Alforna”. Kanske alla de ”Riktiga” 
tillverkades i Arese? Hur som helst är 
116-bilarna bland det charmigaste man 
kan träffa på oavsett märke och ålder. 
Komplicerat chassi – javisst, bromsar 
som kan få den mest härdade att gråta 
– javisst, elektronik som närmast är 
en tysk sammansvärjning för att döda 
Alfa – javisst och karosser byggda för att 
rosta sönder i vårt klimat – yes. Men när 
allt fungerar och saltslaskiga vintrar kla-
ras genom vintergarage och vintervila så 
är de helt underbara.

Av någon anledning har tre model-
ler kommit att helt dominera intresset 
i Sverige; Alfetta, GTV och 75. Tillgång 
och efterfrågan? Har själv haft från två 
till sex av varje utan att riktigt impone-
ras. Mina älsklingar har istället blivit 
Alfa 90 och Nuova Giulietta.  Alfa 90 fick 
en hyllning för inte så länge sedan så här 
kommer min berättelse och mina reflek-
tioner över Nuova Giulietta. 

Jag snubblade över en ”3-serie” bil 
(-83 - -85) för tio år sedan, vars största 
förtjänst var en härlig mörkt rödbrun 
färg och en dragkrok. Och så ett osan-
nolikt lågt pris... Mitt i sitt förfall var 
detta en bil som var svårt att inte älska. 
Lättare, piggare, kvickare än sina 
föregångare och Dell´Orto-förgasarna 
gjorde sportbilskänslan total. Var de 
75:or jag haft verkligen vidareutvecklade 
ur denna bil?? Något hade helt klart 
gått förlorat. Men så var det rosten.... 
så mycket att det inte var lönt att ens 
försöka. All plast hade dolt det verkliga 
läget effektivt. 

Hon såldes vidare men ersattes omgå-
ende av en ”1-serie” bil  (-77- -80) som 
jag faktiskt i skrivande stund har kvar. 
Exteriört är det stor skillnad så till vida 
att 80-talets plastsjok inte finns utan 
karossen är en ren och fin sjuttiotals-
design. Inredningsmässigt är instru-
mentering och panel mycket enklare 

och lättare men man måste på något sätt 
förlika sej med den bruna plasten och 
den bruna klädseln och den bruna hel-
täckningsmattan – mot den vackra blå 
metallicfärgen.... 

”2-serie”bilen  (-81 - -83) var aldrig 
tänkt som annat än donator. Nu vis-
ste jag hur rostens härjningar kunde 
se ut. Men vilken bil hon varit i sin 
glans dagar. Designmässigt ganska lik 
”3-serie” men något enklare utförande. 
Båda serierna är dock klara ”Baby 
Alfettas” och inte en egen interiör 
design. Motorn var ljuvlig. 2.0 med 
Colombo & Bariani. Omsorgsfullt byggd. 
Gula Konis mm. Om hon ändå klarat 
rosten lite bättre. Men ”lilla blå” skulle 
ju ärva allt detta och bli en vackrare och 
sportigare bil än vad ”Puckon” någonsin 
kunde bli. Jag fick dock glädjen att köra 
hennes sista mil innan hon förlorade sitt 
hjärta.

Jag förstår att dessa massproducerade 
bilar, totalt närmare 400 000 tillverkade, 
aldrig kan få samma kultstatus som t.ex. 
den tidigare Giuliettan, Bertone och de 
två GTV:erna. Jag blir dock lite sorgsen 
när jag ser hur mycket arbete det läggs 
på Alfettor och 75:or som i grunden 
har sämre förutsättningar än Nuova 
Giulietta. Jag vet att det bara finns 
en handfull av ”serie 1” och att det är 
logiskt att jobba med de som fortfarande 
har hyfsad tillgång på donatorer. Men 
ändå...

ALFOR LITE I SKUGGAN
TEXT & FOTO: HÅKAN ANDERSSON

När man ser öppningsvinkeln på 
motorhuven och utrymmet under 
motorhuven så kan man ju undra vad 

andra tänkte på. Var det månne Polizia 
Stradale som specade?? Italienska poli-
sen älskade sina Giuliettas och några få 
av dessa bilar syns till då och då. Tror 
Gunnar ”Grifo” Dahlberg råkade ta hem 
en för några år sedan.

Och den som funderat över vad som 
kan vara lagom axelavstånd, vad korta 
överhäng och bensintank bakom rygg-
stödet kan innebära för balansen i bilen 
– provkör och förundras.

Skulle Du råka snubbla över en 
Nuova – rädda henne.

Lanserades 1977 som ersättare till 
Giulia. Släktskapet med Alfettan var 
stort; bakhjulsdrift med femväxlad 
låda och koppling monterade vid bak-
axeln som var av De Diontyp.

Motorerna ärvdes från Giulia, om än 
i något modifierad form. Receptet var 
klassiskt Alfa; Nord–motor – givet-
vis dubbla förgasare –  den minsta 
på 1 357 cc, den större på1 570 cc. 
Borrningen ökades från 74 till 80 mm, 
samtidigt som slaglängden minskades 
från75 till 67,5 mm. Volymen ökade så 
från 1 290 till 1 357 cc.

På 1,6–versionen erbjöds till och med 
luftkonditionering som tillval, liksom 
aluminiumfälg med däck i sportiga 
dimensionen 185/70/13.

Från maj 1979 fanns större maskineri 
tillgängligt med 1,8–motorn som togs 
från Alfetta, dock med effekten höjd 
från 118 till 122 hk.. I maj 1980 kom 
så den starkare 2,0–motorn, även den 
från Alfettan.

Det fanns även ett flertal olika diesel-
alternativ på andra marknader varie-
rande i storlek från 1,6–1,8–2,0 och 2,0 
turbodiesel som toppversion. 

Fram till serie 2 som lanserades 1981 
byggdes 44 171 exemplar av 1300–
modellen och 113 136 exemplar av 1,6–
versionen. 1,8–versionen tillverkades 
i 39 921 exemplar, emedan blott 8 040 
exemplar av 2,0–versionen hann till-
verkas innan nästa serie debuterade i 
juni 1981.

Totalt tillverkades 379 691 exemplar av 
Nuova Giulietta mellan 1977–1985.

Motor
Fyrcylindrig rakt monterad

Volym
1 357, 1 570, 1 779 eller 1 962 cc

Borr x slag

1,3: 80x76,5 mm  1,6: 78x82 mm 1,8: 
80x88,5 mm 2,0: 84x88,5 mm.

Effekt
1,3 och 1,6: 95–109 hk vid 6 000 respek-
tive 5 600 v/min.

1,8 och 2,0: 122–130 hk vid 5 300 res-
pektive 5 400 v/min

Vridmoment
1,3 och 1,6: 12,3–14,4 kgm vid 4 500 
respektive 4 300 v/min.

1,8 och 2,0: 17–18,1 kgm vid 4 000 v/
min

Kompression
1,3 och 1,6: 9:1

1,8 och 2,0: 9,5:1 – 9:1

Bränslesystem
Mekanisk pump, dubbla tvåports 
Solex C40 ADDHE/23 eller Dell´Orto 
DHLA 40H. Bränsletank monterad 
bakom bakre ryggstöd, 50 l.

//FAKTA GIULIETTA 1,3/1,6 1977–1981 1,8/2,0 1979–1981

Däck och fälg
1,3 och 1,6:165 SR13

1,8 och 2,0: 185/70/13 respektive 
185/65/14

Styrning
Ej servo, vändcirkel 10,9 m

Mått 1,3/1,6
Längd 4 210 mm, breddd 1 650 mm, 
höjd 1 400 mm, hjulbas 2 510 mm. 
Spårvidd fram   1 360 mm, bak 1 358 
mm.

Mått 1,8/2,0
Längd 4 210 mm, breddd 1 650 mm, 
höjd 1 400 mm, hjulbas 2 510 mm. 
Spårvidd fram   1 360/1364 mm, bak 1 
358/1362 mm.

Tomvikt
1 100 kg

Toppfart 
1,3 och 1,6: 166–174 km/h

1,8 och 2,0: 180/184 km/h

Källa: All the Alfa Romeos

”Lilla blå” i renoverat skick utanför Farsta Gård, en historisk plats för en historisk bil.

Hon fick aldrig något namn och gjorde sej bättre 
på bild än i verkligheten.

Knappast designhistoria, men ratten är Momo 
och varvräknaren går baklänges.

”Pucko”, en värdig donator som sett sina bästa 
dagar.

Rejäl öppningsvinkel gör det lätt att serva.
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Skåpmat eller favorit i repris? Efter ett massivt tryck från klubbens medlemmar (två 
stycken) har jag satt igång att damma av några gamla artiklar i serien Tekniska Spalten. 
Här kommer den första, från KB 1989. Den börjar med Newton och slutar i idealspåret…

Newton vet besked
Enligt gamle Newton är friktionskraften F = μ * N. N är kraften vinkelrätt mot vägbanan. Om bilen står still eller rullar rakt fram är 
alltså N den del av bilens tyngd som belastar ett visst hjul. μ är den s.k. friktionskoefficienten (friktionstalet), ett mått på hur strävt 
underlaget är. Dess värde ligger enligt samme Newton mellan 0 och 1. Om bilen står på en torr asfaltväg är kanske μ =0.7. Om bilen 
väger 1000 kg och har jämn viktfördelning fram/ bak belastas ett hjul alltså med 250 kp. F = 0.7 * 250 = 175 kp. Detta är den största 
horisontella kraft däcket kan ta upp utan att börja glida.

– OK mumlar nu läsaren otåligt, det där vet jag redan, vad har det med det där konstiga ordet i rubriken att göra? – Jo, vi går 
direkt på ett exempel:

Krafter i kamp
I en kurva utsätts ju bilen för sidkrafter som verkar vinkelrätt mot färdriktningen och strävar att dra bilen av vägen. Lyckligtvis 
motverkas detta av friktionskraften mellan däck och underlag, Fr i fig 1. Antag att det är ett av drivhjulen och att föraren gasar i 
kurvan. Då måste ju friktionskraften även knuffa bilen framåt, alltså 
tillkommer en kraft, riktad längs färdriktningen, Fd.

Friktionscirkel  
För att få summan av de båda krafterna gör vi konstruktionen i 
fig 1. Summan av driv- och sidkraft är alltså diagonalen i den rek-
tangel som kan ritas med de två krafterna som sidor. Summa-pilen 
Ftot, visar både hur stor friktionskraften är totalt, och i vilken rikt-
ning den verkar. En sådan storhet kallar matematikerna för vektor. 
Cirkeln kallas för friktionscirkeln och visar den största friktions-
kraft som är möjlig med en viss kombination av däck och underlag.

När inträffar sladd?
Fig 2 visar hur det ser ut om bilen körs med maximal fart i en kurva, utan 
bromsning eller acceleration. Den radiella friktionskraften når ända ut till 
friktionscirkeln. Antag nu att föraren får för sig att gasa eller bromsa, fig 3! 
Då tillkommer ju en drivkraft i färdriktningen, Fd. Addera den till Fr och 
summan blir Ftot, som är större än den tillgängliga friktionen, angiven av 
cirkeln. Resultat: Däcket tappar greppet, bilen råkar i sladdning!

Ovanstående kan sammanfattas så här: Ett bildäck kan ge en horison-
tell friktionskraft mot vägbanan, riktad åt vilket håll som helst, beroende 
på om bilen accelererar eller bromsar, svänger till höger eller vänster. 
Vektorsumman av driv och sidkraft får dock aldrig gå utanför friktionscir-
keln, ty då tappar däcket fästet.

Bromsa in...
Flytta över dessa dammiga teorier på det intressanta fallet att köra bil så 
fort som möjligt på en racerbana! Vi närmar oss en kurva, bromsar maxi-
malt med ratten rakt fram. Fd, drivkraftsvektorn, pekar alltså rakt bakåt och 
når ända ut till friktionscirkeln. Ibland är det önskvärt att fortsätta broms-
ningen ett stycke efter att man börjat styra in i kurvan, men då måste man 
samtidigt lätta på bromsen, så att summavektorn Ftot inte blir större än vad 
friktionscirkeln medger, annars hamnar ekipaget ute i terrängen! Det sägs 
att den gamle F1-världsmästaren Alain Prost var fenomenal på den svåra 
konsten att bromsa på detta sätt, utan att hamna utanför friktionscirkeln. 
Han kallades ju också för Professorn…

...och ge gas
Då vi lyckligen klarat inbromsningen kommer snart nog en raksträcka.  
Kurvan före den är extremt viktig för en bra varvtid. Hög utgångsfart ur kurvan har man så att säga ”med sig” hela raksträckan. 
Det gäller alltså att börja accelerera så tidigt som möjligt, men utan att överskrida friktionscirkeln.

Balansgång
För att maximalt utnyttja tillgänglig friktion vill vi alltså att friktionsvektorn Ftot hela tiden när ut till cirkeln. Om vi antar att driv-
kraften Fd är konstant vid full acceleration måste vi alltså se till att Fr inte ökar då farten tilltar, ty i så fall skulle ju summavektorn 
hamna utanför cirkeln!

Problemet är att centrifugalkraften Fc, som vill dra bilen av vägen i en kurva, är hastighetsberoende: Fc = (m * v2) / r, där m är bilens 
vikt, v dess hastighet och r kurvans 
radie. Kraften ökar alltså med hastighe-
ten i kvadrat, dubblera farten och centri-
fugalkraften blir 4 ggr större! Lösningen 
är naturligtvis att öka kurvradien r, så 
att ju högre fart, desto större radie! (r står 
ju under bråkstrecket och ett stort värde 
på r medför att Fc minskar.)

Idealspåret
Detta är alltså bakgrunden till det ”spår” 
en skicklig förare väljer, fig 4. Genom 
att låta kurvradien öka mer och mer allt 
eftersom hastigheten stiger, och genom 
att anpassa gaspådraget så att spetsen 
på summavektorn hela tiden ligger och 
balanserar på friktionscirkeln, utnyttjas 
väggreppet maximalt, för en så bra varv-
tid som möjligt...

Friktionscirkeln – 
vetenskap på sladden

Tack o lov för friktionen
Som bekant har ett bildäck förmågan att ”gripa fast” i underlaget och, oftast, 
hålla fordonet kvar på vägen. Storleken på friktionskraften mellan däck och 
vägbana är dels beroende av hur hårt hjulet trycker mot underlaget, dels av 
kombinationen däck/beläggning.
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Hydraulisk tvåpelarlyft med självlåsande lyftarmar som är lämplig till personbilar och mindre transportfor-
don. Perfekt lyft för garaget eller verkstaden. Passar så väl proffs som hobbymekaniker. Lyften har manuell 
frigöring av låsspärrar på båda sidor. Den är utrustad med en kraftig aluminiummotor på 2200 W med kyl-
flänsar som förebygger överhettning. Manöverboxen har ett 24 V styrsystem. Lyftarmarna är symmetriska 
och är även utrustade med klämskydd. 

Denna lyft ersätter våra två tidigare storsäljare 85508 och 69440.
Lyften är från samma fabrik och håller samma höga kvalitet.

lyftkapacitet: 3200 kg
lyfthöjd: 1900 mm
Minsta lyfthöjd: 105 mm
Maximal bredd på fordon: 2400 mm
totalhöjd: 2826 mm
Höj/sänktid: 75/45 sek
Vikt: ca 680 kg
spänning: 230 V
Motoreffekt: 2200 W

Art.nr 487663
Tvåpelarlyft 3200 kg, med symmetrisk arm

15 995:-
exkl. moms 12 796:-

Skålad vagn som passar
de flesta bilhjul. 35 cm
bred. Alla hjul är vrid-
bara 360°. Varje vagn
tål 500 kg. Hjulen är
tillverkade i nylon för att
inte lämna spår på golvet.
Säljs parvis.

Art.nr 50845
Hjuldolly

Blästeraggregat med 
inbyggd dammsugare. 
Levereras komplett 
med utsugningsslang 
och blästerpistol.
Ett utmärkt
hjälpmedel vid 
blästring av
större partier på
sitt projekt. Går bra 
att använda inomhus 
tack vare den effektiva  
dammsugaren som 
även återvinne 
sanden.
luftförbrukning: ca 
350 l/min

Art.nr 81857
Blästeraggregat med uppsugning

Art.nr 2237-2240
Garagegolv, 300x300 mm, 40 st

Kraftiga, snygga plattor som tål att köras på 
med bilar och andra fordon. Klickas ihop enkelt 
och lätt. Går bra att montera isär. Fungerar 
bra att lägga på golv som inte är helt släta. Ett 
perfekt sätt att få en enhetlig och fräsch stil i 
garaget. Plattornas yta är halkfri. Ändavslut 
finns som tillbehör. I varje kartong finns det 3,6 
m² golv. Hela 10 års garanti!

Portabel punktsvetstång -100s. Utmärkt för karos-
seriarbeten i karosseriplåt i max 1,5+1,5 mm. Med 
utbytbara spetsar.

Pneumatisk punktsvetsborrmaskin i proffsut-
förande. Är speciellt utvecklad för att borra ut 
svetspunkter i bilkarosser, och är konstruerad 
så att borrdjupet kan bestämmas så man endast 
borrar igenom den översta plåten medan den 
underliggande förblir intakt. Maskinen levereras 
standard med borr 8 mm.

Kör upp bilen på ramperna och höj upp med 
hydraulpumpen. Passar utmärkt till låga bilar 
då ramperna endast är 125 mm i nedfällt läge. 
Försedd med säkerhets låsning. Säljs parvis.
lyfthöjd: 400 mm
lyftkapacitet (per par): 1500 kg
Max hjulbredd: 30 cm

Art.nr 77868Art.nr 89665

Art.nr 32788

Punktsvetstång, 230 VPunktsvetsborrmaskin APM-2100

Hydrauliska hjulramper, 1500 kg

1 998:-
exkl. moms 1 598:-

MXS 25 är en proffsladdare för 12V. Den laddar 
snabbt och effektivt och är idealisk för verkstäder 
och i husvagnar, husbilar och båtar. MXS 25 har 
alla egenskaper och funktioner som gör att du 
kan lösa olika batterirelaterade problem. Den har 
funktioner som undersöker och visar om batteriet 
kan laddas och bibehålla laddning, en speciell 
rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade 
och djupt urladdade batterier.

Gör det möjligt att få plats med en bil till i garaget! Perfekt för bilentusiasten. Med säkerhetslåsning på alla 
ben och droppkar för att skydda bilen under. Behöver inte skruvas fast i golvet.

lyftkapacitet: 3200 kg
lyfthöjd: 1860 mm
totalhöjd: 2060 mm
spänning: 230 V

Perfekt karossnurra för renoveringsarbeten. Försedd 
med svängbara hjul som gör den lätt att flytta även 
med en bilkaross i. Karossen roteras enkelt med hjälp 
av en vinkelväxel. Man vevar till rätt arbetsposition. 
Hydrauliskt höj och sänkbar i båda ändar.

Maximal karossvikt: 1000 kg
Maximal karosslängd: 5000 mm
lyfthöjd: 480-1230 mm

Art.nr 342959

Art.nr 85268

Art.nr 81768

Batteriladdare MXS 25 EU

Parkeringslyft, fyrpelare

Karossnurra, stor

3 250:-
exkl. moms 2 600:-

3 975:-
exkl. moms 3 180:-

2 595:-
exkl. moms 2 076:-

825:-
exkl. moms 660:-

9 995:-
exkl. moms 7 996:-

2 494:-
exkl. moms 1 995:-

449:-
exkl. moms 359:-

24 840:-
exkl. moms 19 872:-

Webbshop verktygsboden.se Ordertelefon 033-20 26 50 E-post info@verktygsboden.se 
Med reservation för prisförändringar, slutförsäljning och feltryck.

Butik i Borås  källbäcksrydsgatan 1, tel. 033-15 72 75
ordertelefon  Måndag-fredag 8-17, tel. 033-20 26 50

Butik i Veddige  Västra ringvägen 4, tel. 0340-59 68 00

Hydraulisk tvåpelarlyft med självlåsande lyftarmar som är lämplig till personbilar och mindre transportfor-
don. Perfekt lyft för garaget eller verkstaden. Passar så väl proffs som hobbymekaniker. Lyften har manuell 
frigöring av låsspärrar på båda sidor. Den är utrustad med en kraftig aluminiummotor på 2200 W med kyl-
flänsar som förebygger överhettning. Manöverboxen har ett 24 V styrsystem. Lyftarmarna är symmetriska 
och är även utrustade med klämskydd. 

Denna lyft ersätter våra två tidigare storsäljare 85508 och 69440.
Lyften är från samma fabrik och håller samma höga kvalitet.

lyftkapacitet: 3200 kg
lyfthöjd: 1900 mm
Minsta lyfthöjd: 105 mm
Maximal bredd på fordon: 2400 mm
totalhöjd: 2826 mm
Höj/sänktid: 75/45 sek
Vikt: ca 680 kg
spänning: 230 V
Motoreffekt: 2200 W

Art.nr 487663
Tvåpelarlyft 3200 kg, med symmetrisk arm

15 995:-
exkl. moms 12 796:-

Skålad vagn som passar
de flesta bilhjul. 35 cm
bred. Alla hjul är vrid-
bara 360°. Varje vagn
tål 500 kg. Hjulen är
tillverkade i nylon för att
inte lämna spår på golvet.
Säljs parvis.

Art.nr 50845
Hjuldolly

Blästeraggregat med 
inbyggd dammsugare. 
Levereras komplett 
med utsugningsslang 
och blästerpistol.
Ett utmärkt
hjälpmedel vid 
blästring av
större partier på
sitt projekt. Går bra 
att använda inomhus 
tack vare den effektiva  
dammsugaren som 
även återvinne 
sanden.
luftförbrukning: ca 
350 l/min

Art.nr 81857
Blästeraggregat med uppsugning

Art.nr 2237-2240
Garagegolv, 300x300 mm, 40 st

Kraftiga, snygga plattor som tål att köras på 
med bilar och andra fordon. Klickas ihop enkelt 
och lätt. Går bra att montera isär. Fungerar 
bra att lägga på golv som inte är helt släta. Ett 
perfekt sätt att få en enhetlig och fräsch stil i 
garaget. Plattornas yta är halkfri. Ändavslut 
finns som tillbehör. I varje kartong finns det 3,6 
m² golv. Hela 10 års garanti!

Portabel punktsvetstång -100s. Utmärkt för karos-
seriarbeten i karosseriplåt i max 1,5+1,5 mm. Med 
utbytbara spetsar.

Pneumatisk punktsvetsborrmaskin i proffsut-
förande. Är speciellt utvecklad för att borra ut 
svetspunkter i bilkarosser, och är konstruerad 
så att borrdjupet kan bestämmas så man endast 
borrar igenom den översta plåten medan den 
underliggande förblir intakt. Maskinen levereras 
standard med borr 8 mm.

Kör upp bilen på ramperna och höj upp med 
hydraulpumpen. Passar utmärkt till låga bilar 
då ramperna endast är 125 mm i nedfällt läge. 
Försedd med säkerhets låsning. Säljs parvis.
lyfthöjd: 400 mm
lyftkapacitet (per par): 1500 kg
Max hjulbredd: 30 cm

Art.nr 77868Art.nr 89665

Art.nr 32788

Punktsvetstång, 230 VPunktsvetsborrmaskin APM-2100

Hydrauliska hjulramper, 1500 kg

1 998:-
exkl. moms 1 598:-

MXS 25 är en proffsladdare för 12V. Den laddar 
snabbt och effektivt och är idealisk för verkstäder 
och i husvagnar, husbilar och båtar. MXS 25 har 
alla egenskaper och funktioner som gör att du 
kan lösa olika batterirelaterade problem. Den har 
funktioner som undersöker och visar om batteriet 
kan laddas och bibehålla laddning, en speciell 
rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade 
och djupt urladdade batterier.

Gör det möjligt att få plats med en bil till i garaget! Perfekt för bilentusiasten. Med säkerhetslåsning på alla 
ben och droppkar för att skydda bilen under. Behöver inte skruvas fast i golvet.

lyftkapacitet: 3200 kg
lyfthöjd: 1860 mm
totalhöjd: 2060 mm
spänning: 230 V

Perfekt karossnurra för renoveringsarbeten. Försedd 
med svängbara hjul som gör den lätt att flytta även 
med en bilkaross i. Karossen roteras enkelt med hjälp 
av en vinkelväxel. Man vevar till rätt arbetsposition. 
Hydrauliskt höj och sänkbar i båda ändar.

Maximal karossvikt: 1000 kg
Maximal karosslängd: 5000 mm
lyfthöjd: 480-1230 mm

Art.nr 342959
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Art.nr 81768

Batteriladdare MXS 25 EU

Parkeringslyft, fyrpelare

Karossnurra, stor
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Hydraulisk tvåpelarlyft med självlåsande lyftarmar som är lämplig till personbilar och mindre transportfor-
don. Perfekt lyft för garaget eller verkstaden. Passar så väl proffs som hobbymekaniker. Lyften har manuell 
frigöring av låsspärrar på båda sidor. Den är utrustad med en kraftig aluminiummotor på 2200 W med kyl-
flänsar som förebygger överhettning. Manöverboxen har ett 24 V styrsystem. Lyftarmarna är symmetriska 
och är även utrustade med klämskydd. 

Denna lyft ersätter våra två tidigare storsäljare 85508 och 69440.
Lyften är från samma fabrik och håller samma höga kvalitet.

lyftkapacitet: 3200 kg
lyfthöjd: 1900 mm
Minsta lyfthöjd: 105 mm
Maximal bredd på fordon: 2400 mm
totalhöjd: 2826 mm
Höj/sänktid: 75/45 sek
Vikt: ca 680 kg
spänning: 230 V
Motoreffekt: 2200 W

Art.nr 487663
Tvåpelarlyft 3200 kg, med symmetrisk arm

15 995:-
exkl. moms 12 796:-

Skålad vagn som passar
de flesta bilhjul. 35 cm
bred. Alla hjul är vrid-
bara 360°. Varje vagn
tål 500 kg. Hjulen är
tillverkade i nylon för att
inte lämna spår på golvet.
Säljs parvis.

Art.nr 50845
Hjuldolly

Blästeraggregat med 
inbyggd dammsugare. 
Levereras komplett 
med utsugningsslang 
och blästerpistol.
Ett utmärkt
hjälpmedel vid 
blästring av
större partier på
sitt projekt. Går bra 
att använda inomhus 
tack vare den effektiva  
dammsugaren som 
även återvinne 
sanden.
luftförbrukning: ca 
350 l/min

Art.nr 81857
Blästeraggregat med uppsugning

Art.nr 2237-2240
Garagegolv, 300x300 mm, 40 st

Kraftiga, snygga plattor som tål att köras på 
med bilar och andra fordon. Klickas ihop enkelt 
och lätt. Går bra att montera isär. Fungerar 
bra att lägga på golv som inte är helt släta. Ett 
perfekt sätt att få en enhetlig och fräsch stil i 
garaget. Plattornas yta är halkfri. Ändavslut 
finns som tillbehör. I varje kartong finns det 3,6 
m² golv. Hela 10 års garanti!

Portabel punktsvetstång -100s. Utmärkt för karos-
seriarbeten i karosseriplåt i max 1,5+1,5 mm. Med 
utbytbara spetsar.

Pneumatisk punktsvetsborrmaskin i proffsut-
förande. Är speciellt utvecklad för att borra ut 
svetspunkter i bilkarosser, och är konstruerad 
så att borrdjupet kan bestämmas så man endast 
borrar igenom den översta plåten medan den 
underliggande förblir intakt. Maskinen levereras 
standard med borr 8 mm.

Kör upp bilen på ramperna och höj upp med 
hydraulpumpen. Passar utmärkt till låga bilar 
då ramperna endast är 125 mm i nedfällt läge. 
Försedd med säkerhets låsning. Säljs parvis.
lyfthöjd: 400 mm
lyftkapacitet (per par): 1500 kg
Max hjulbredd: 30 cm

Art.nr 77868Art.nr 89665

Art.nr 32788

Punktsvetstång, 230 VPunktsvetsborrmaskin APM-2100

Hydrauliska hjulramper, 1500 kg

1 998:-
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MXS 25 är en proffsladdare för 12V. Den laddar 
snabbt och effektivt och är idealisk för verkstäder 
och i husvagnar, husbilar och båtar. MXS 25 har 
alla egenskaper och funktioner som gör att du 
kan lösa olika batterirelaterade problem. Den har 
funktioner som undersöker och visar om batteriet 
kan laddas och bibehålla laddning, en speciell 
rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade 
och djupt urladdade batterier.

Gör det möjligt att få plats med en bil till i garaget! Perfekt för bilentusiasten. Med säkerhetslåsning på alla 
ben och droppkar för att skydda bilen under. Behöver inte skruvas fast i golvet.

lyftkapacitet: 3200 kg
lyfthöjd: 1860 mm
totalhöjd: 2060 mm
spänning: 230 V

Perfekt karossnurra för renoveringsarbeten. Försedd 
med svängbara hjul som gör den lätt att flytta även 
med en bilkaross i. Karossen roteras enkelt med hjälp 
av en vinkelväxel. Man vevar till rätt arbetsposition. 
Hydrauliskt höj och sänkbar i båda ändar.

Maximal karossvikt: 1000 kg
Maximal karosslängd: 5000 mm
lyfthöjd: 480-1230 mm

Art.nr 342959

Art.nr 85268

Art.nr 81768

Batteriladdare MXS 25 EU

Parkeringslyft, fyrpelare

Karossnurra, stor
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Vår klubbtidning är stabil, påkostad och ges regel-
bundet ut med sex nummer varje år. Den innehåller 
det mesta, från skvaller om Fiat Group till skvaller från 
garage runt om i landet. Det viktigaste i tidningen tyck-
er jag är artiklar om vad vi medlemmar gör, hur vi träf-
fas, hur vi sladdar och historier från både förr och nu.

Så här gör du för att bidra med text och/eller bildma-
terial!

1. Skriv en helt oformaterad text i ett worddokument. 
 Filen kan då heta exempelvis nyheter.doc eller 
 nyheter.docx beroende på vilken utgåva av Word 
 du har i din dator. Inga konstigheter gällande 
 radavstånd, stycken eller annat – bara ren och rå 
 text. Det är enklast att infoga en sådan text i 
 layoutprogrammet Indesign, där även rubriker 
 och ingresser formateras.
2. Enkla skrivregler: 
 Siffror 1–13 skrivs med bokstäver, det vill säga ett, 
 två, tre och så vidare.
 Förkortningar skrivs ut. Exempelvis o.s.v. skrivs 
 och så vidare, m.m skrivs med mera, ca skrivs 
 cirka. Kommatecken placeras direkt efter ordet 
 följt av mellanslag och nästa ord direkt efter 
 mellanslaget.

3. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera 
 texten. Den kanske är för lång, eller behöver 
 putsas lite.

4. Bilder skickas i jpg eller raw–format. Bör vara så 
 stora som möjligt, det vill säga minimum 500 Kb.

5. Redaktionen väljer publiceringsdatum. Oftast 
 hinner det med i nästa nummer, men ibland är 
 det fullt – det kan vara material som redan ligger 
 på kö, eller så vill vi spara exempelvis ett träffre
 portage till vintern så vi kan drömma om 
 sommaren en aning. Redaktionen väljer även 
 bilder – ibland får vi för många eller för otydliga 
 för att kunna trycka.

6. Manusstopp är den 25:e varje jämn månad. Då vill 
 vi verkligen ha materialet så vi kan planera 
 tidningen. Varje sida i tidningen är en del av ett 
 pappersark med fyra sidor. Att klämma in 
 ytterligare en sida kan således betyda att vi måste 
 fylla tre sidor till, så vi behöver veta så snart som 
 möjligt hur många sidor vi har. Annars sitter vi 
 där med tryckdatum runt hörnet och många 
 tomma sidor att fylla.

7. Frågor? Maila på nyheter@alfaromeo.org så hjälper 
 vi till! Vi kan redigera texter, berätta hur du 
 skickar bilder eller vad det nu kan vara du undrar 
 över.

Artikel till Klöverbladet? 
Gör så här! Nu	  är	  det	  mars	  2013	  och	  Fiat	  Group	  ska	  med	  hjälp	  av	  Maserati	  och	  Alfa	  Romeo	  kapa	  åt	  

sig	  både	  nya	  marknader	  och	  kriga	  i	  nya	  segment.	  Förhoppningen	  att	  få	  se	  nya	  

bilmodeller	  under	  dagen	  finns.	  Umberto	  betonar	  dock	  att	  min	  kamera	  ligger	  alldeles	  

utmärkt	  där	  den	  ligger,	  väl	  inlåst	  i	  bagageutrymmet	  på	  min	  Giulietta.	  
Det	  första	  vi	  ser	  är	  en	  högerstyrd	  4C	  och	  en	  nödtorftigt	  maskerad	  Fiat	  500L	  med	  

ovanligt	  långt	  bakparti.	  Vid	  en	  direkt	  fråga	  om	  det	  planeras	  en	  större	  version	  av	  500L	  är	  

svaret	  ett	  kort	  italienskt	  ”no”.	  Bilen	  är	  alldeles	  definitivt	  förlängd	  bakom	  C–stolpen	  och	  

då	  jag	  frågar	  igen	  är	  svaret	  fortfarande	  ”no”.	  Veckan	  efter	  dyker	  de	  första	  spionbilderna	  

upp	  på	  en	  förlängd	  Fiat	  500L,	  fångad	  på	  bild	  av	  uppmärksamma	  italienska	  
tidningsläsare.	  Idag	  finns	  den	  sjusitisga	  (nåja)	  bilen	  på	  marknaden	  under	  namnet	  500	  L	  

Living.	  En	  bit	  bort	  står	  också	  en	  högerstyrd	  Alfa	  4C.	  Dessutom	  körs	  en	  mycket	  tungt	  

maskerad	  Ghibli	  runt	  på	  testbanan,	  fullkomligt	  nedlusad	  med	  givare	  och	  testinstrument.	  

Givetvis	  frågar	  jag	  om	  detta	  är	  nya	  Ghibli,	  och	  lika	  givet	  är	  svaret	  ”no”.	  
2010,	  då	  Giulietta	  lanserades	  på	  Balocco,	  var	  jag	  på	  plats	  för	  saliga	  tidningen	  Automobil.	  

Då,	  precis	  som	  nu,	  störs	  koncentrationen	  av	  motorljudet	  från	  fullblod	  som	  piskar	  fram	  

längs	  höghastighetsbanan.	  Det	  är	  intressant	  att	  se	  hur	  högvarviga	  V8–maskiner	  så	  totalt	  

kan	  rasera	  all	  fokus	  på	  det	  människor	  egentligen	  är	  där	  för	  att	  göra.	  Misstankarna	  riktas	  

mot	  Maserati,	  som	  just	  lanserat	  Quattroporte	  och	  har	  Ghibli	  på	  gång	  till	  Shanghai–

salongen	  några	  veckor	  senare.	  Ljudet	  från	  högvarviga	  åttacylindriga	  fullblod	  som	  piskar	  

i	  växel	  efter	  växel	  utan	  restriktioner	  är	  onekligen	  speciellt	  och	  ger	  oss	  en	  mycket	  

behaglig	  ljudbild	  som	  inramning	  till	  besöket.	  Vi	  går	  in	  i	  vad	  som	  en	  gång	  var	  Autodeltas	  byggnad.	  Den	  är	  bred	  och	  låg,	  inte	  alls	  som	  de	  

klassiska	  italienska	  smala	  tvåvåningsvillor	  som	  existerat	  sedan	  Asterix	  och	  Obelix	  dagar.	  

Taket	  är	  på	  husets	  ena	  sida	  förlängt	  ut	  från	  husväggen	  och	  skapar	  skuggiga	  
parkeringsplatser.	  På	  senare	  tid	  har	  det	  byggts	  om	  och	  användes	  senast	  som	  
leveranslokal	  för	  Alfa	  8C,	  där	  kunderna	  fick	  leverans	  av	  sin	  bil	  på	  helig	  mark	  i	  en	  lika	  

helig	  byggnad.	  Idag	  är	  den	  fylld	  av	  klassiska	  Alfa–motorer	  på	  stativ,	  då	  man	  dagarna	  

innan	  vårt	  besök	  firat	  Autodeltas	  50–årsdag	  på	  Balocco.	  
Det	  första	  som	  fångar	  min	  blick	  är	  en	  altarliknande	  konstruktion	  flankerad	  av	  två	  

glaspelare	  med	  logotyperna	  för	  Alfa	  8C	  och	  8C	  Spider.	  I	  mitten	  finns	  ett	  bildkollage	  med	  

storheter	  från	  Autodelta	  som	  Giulia,	  GTA	  och	  olika	  versioner	  av	  Tipo	  33.	  På	  hyllor	  och	  

bord	  finns	  olika	  delar	  från	  8C	  –	  bromsskivor,	  bromsok,	  läderprover,	  färgalternativ	  och	  

mycket	  annat.	  Jag	  kan	  se	  framför	  mig	  de	  ivriga	  och	  euforiska	  kunder	  som	  tagit	  sig	  till	  just	  

detta	  rum	  för	  att	  få	  sin	  nya	  8C	  levererad.	  Idag	  ger	  rummet	  snarare	  ett	  beklämmande	  

intryck	  med	  tanke	  på	  märkets	  ytterst	  magra	  modellutbud	  och	  totala	  närvarobrist	  på	  

både	  världens	  marknader	  och	  tävlingsbanor.	  Vi	  hör	  snart	  ett	  ilsket	  motorljud	  som	  får	  håret	  på	  armarna	  att	  resa	  sig.	  Det	  växer	  i	  styrka,	  

med	  mäktiga	  blippar	  av	  mellangas	  vid	  nedväxlingarna	  och	  ett	  vällustigt	  ylande	  vid	  

rödmarkeringen.	  Till	  sist	  stannar	  en	  8C	  Spider	  utanför	  dörren	  till	  vår	  lokal.	  Föraren	  är	  

Domenico	  Martino,	  chassi–ingenjör	  till	  stor	  del	  ansvarig	  för	  utvecklingen	  8C.	  Hans	  

uppgift	  idag	  är	  att	  gå	  igenom	  den	  rad	  av	  motorer	  som	  står	  uppställda	  i	  ett	  angränsande	  

rum	  samt	  ge	  oss	  en	  åktur	  med	  8C	  Spider.	  Domenico	  visar	  sig	  vara	  en	  herre	  vars	  hjärta	  brinner	  för	  Alfa	  Romeo.	  Hela	  Domenico	  

utstrålar	  passion.	  Passion	  ett	  ord	  som	  jag	  kommer	  att	  tänka	  på	  varje	  dag	  under	  denna	  

resa.	  Det	  spelar	  ingen	  roll	  om	  jag	  pratar	  med	  hotellreceptionisten,	  chassiutvecklare	  för	  

8C,	  bokhandlare	  i	  Milano	  eller	  alfister	  jag	  springer	  på	  ute	  i	  Arese;	  Alfa–passionen	  finns	  

överallt.	  Magin	  kring	  Alfa	  Romeo	  är	  stor	  –	  inte	  bara	  i	  Italien	  utan	  över	  hela	  världen	  –	  och	  

jag	  tänker	  på	  hur	  Fiat	  Group	  ignorerat	  detta	  faktum	  under	  åren.	  Sedan	  Fiat	  tog	  över	  har	  

mycket	  av	  varumärkets	  magi	  urholkats.	  Visst,	  Alfa	  155	  vann	  rätt	  mycket	  stora	  	  
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KLUBBSHOPPENKLUBBSHOPPEN

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

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

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

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

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

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

19

18

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 vil-
ken 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.

1

2

Postorderprylar beställer du direkt på vår 
hemsida  
ALFAROMEO.ORG. Du kan även e-posta 
din beställning till adressen POSTORDER@
ALFAROMEO.ORG. Har du inte tillgång 
till vår hemsida eller e-post skickar du din 
beställning till: CLUB ALFA ROMEO 
POSTORDER C/O HENRIK SELBO, 
JOHANNELUNDSGRÄND 5, 163 45 
SPÅNGA.
Har du frågor om sortimentet ringer du oss 
på: 070-721 02 07.

STORLEKSTABELL FÖR BESTÄLLNING AV OVERAL-

LER HITTAR DU I WEBBUTIKEN.

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

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

3 PIKÉTRÖJA CLUB ALFA ROMEO 
HERR S-XL & DAM 36-40    300:-
i mycket hög kvalitet. Röd med texten Club Alfa 
romeo broderat i vitt på bröstet samt vita linjer i 
sidan. Finns som både dam- och herrmodell.
4 FICKLAMPA MED DYNAMO   95:-
LED-ficklampa med inbyggd dynamo, ett par 

3

6

7 822

5

4

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27

20 21

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

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

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

27 MEKOVERALL MECHA TOP
S-XXL    795:-
Mekoverall som kan användas som heltäckande 
klädsel vid bankörning. Tillverkat i polyester/bom-
ull. Finns i färgerna röd, blå eller svart.

10

35

23

9

25

26
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NOSTALGIA&BÖCKERNOSTALGIA&BÖCKER

14

20
21

20 ALFA ROMEO GTV/GT
AV FABRIZIO FERRARI
PRIS 260:- PLUS FRAKT
Text på Italienska enbart men med mycket illustratio-
ner 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 täv-
lingsbilar 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 legen-
dariska bil som fanns i 6 till 10 exemplar.
Från utveckling till avveckling och vidare till nutid, 
intervjuer med förare och mekaniker samt tävlings-
historier.
Även en renoverad bil provkörs och intrycken däri-
från förmedlas.
Mycket illustrationer text på engelska.
Erbjuds nu till ett verkligt racerpris

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

25 ALFA ROMEO PRODUCTION 
CARS FROM 1910
AV STEFANO D´AMICO OCH MAURIZIO 
TABUCCHI
PRIS 2200:- PLUS FRAKT
En verklig kloss i två band som väger över 6 kg och 
har över 1100 sidor otroligt rikt illustrerad.
Plöjer djupt i varendaste bilmodell som lämnat Alfa 
Romeos fabriker från 1910 till 2007.
Vilken färg kunde 1900 Super Sprint 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 frakt-
kostnaden.
Danska klubben sålde 30 ex till sina medlemar, hur 
många säljer vi?

26 ALFA ROMEO FROM 1910 
TO 2010 
AV MAURIZIO TABUCCHI
PRIS 500:- PLUS FRAKT
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.

28 THE ALFA ROMEO V6 ENGINE 
HIGH-PERFORMANCE MANUAL
AV JIM KARTALAMAKIS
PRIS 300:-
160 sidor tjock finns den nu i lager hos oss båg-
nande av information om hur man skrämmer upp 

sin V6:a, eller bara vill veta mer om hur V6:an 
fungerar.
De sista 30 sidorna handlar om hjulupphängning-
ar och växellådor på bakhjulsdrivna bilar.
REKOMENDERAS.

29 ALFA ROMEO ALFASUD 
AV GIANCARLO CATARSI
PRIS 260:- PLUS FRAKT
128 rikt illustererade sidor om årets jubileums-
barn, Alfasud 40 år.
Texten är på Italienska men om språkkunskaperna 
är begränsade gör bilderna ändå boken intressant 
för Sud freaken.

30 ALFA ROMEO ALLOY TWIN-
CAM COMPANION 1954-1994
AV PAT BRADEN
PRIS 320:- PLUS FRAKT 
280 sidor Amerikansk, trevlig bok av experten Pat 
Braden R.I.P med allmän historik om Alfa Romeo 
innan den går in på djupet med modellerna inom 
Giulietta, Giulia och Alfetta familjerna.
Intressant för både ägare och spekulanter på 
någon av dessa modeller.
Finns även ett par matnyttiga kapitel om Spica 
insprutningen och Bosch Insprutningen.

31 MONTREAL THE DREMCAR 
THAT CAME TRUE.
AV BRUCE TAYLOR
PRIS 450:- PLUS FRAKT
Bruce taylor skrev den ultimata bibeln om Alfa 
Montreal det material som inte rymmdes i den 
finns i denna bok på 200 sidor och 575 bilder ett 
måste för Montrealentusiasten.

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 post-
förskottsavgifter. Välkommen med din beställning 
eller förfrågan.
Finns även att köpa via klubbens webshop http://

www.alfaromeoshop.se/bocker/

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.

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 ber-
tone 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 ank-
stjärtar för att sluta med nittotalets 916 spider. Text 
på engelska, bilder i färg och svartvitt.

7 THE ALFA ROMEO DOHC 
ENGINE HIGH-PERFORMANCE 
MANUAL
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. Uppdaterad 
och numera 138 sidor tjock, slutsåld på många 
ställen men klubben har...

8 ALFA ROMEO DUETTO
AV GIANCENZO MADARO
PRIS 275:- PLUS FRAKT
Faktaspäckat om en av de mest älskade model-
lerna, Duetton/Spidern 1966-1991.
Mycket om de olika modellerna även USA-
specifikationerna. Text på engelska, bilder i färg 
och svartvitt. 95 sidor.

9 ALFA ROMEO TIPO 33
AV PETER COLLINS OCH ED MCDONOUGH
PRIS 600:- PLUS FRAKT
Hela historien om Alfa Romeos legendariska 
världmästarbil i sportvagnsklassen och dess sys-
ter för landsvägen världens kanske vackraste bil 
Tipo 33 Stradale. Ett kapitel handlar om design-
studierna Carabo, Pininfarina P33, Iguana, Cueno 
och Navajo
Samtliga motoriserade med brutala V8:or som 
även kom att användas i Alfa Romeo Montreal 
eller lika brutala Boxer 12:or.
212 sidor över 400 foton.

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

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.
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KLÖVERBLADETAKTIVITETER CLUB ALFA ROMEO SVEZIA 2013

SKICKA  IN  V IKT IGA  DATUM 

FÖR TRÄFFAR  ,  AKT IV ITETER  M .M .  T ILL 

NYHETER@ALFAROMEO.ORG

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

40  1 2 3 4 5 6

41 7 8 9 10 11 12 13

42 14 15 16 17 18 19 20

43 21 22 23 24 25 26 27

44 28 29 30 31

Oktober

Manusstopp
KlöverBladet

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

48  1

49 2 3 4 5 6 7 8

50 9 10 11 12 13 14 15

51 16 17 18 19 20 21 22

52 23 24 25 26 27 28 29

1 30 31

December

Manusstopp
KlöverBladet

I NÄSTA NUMMER

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

44  1 2 3

45 4 5 6 7 8 9 10

46 11 12 13 14 15 16 17

47 18 19 20 21 22 23 24

48 25 26 27 28 29 30

November

Årsmöta Stockholm

Köpguide
Då möjligheten att fota Sveriges blan-
kaste Alfa 166 dök upp, var det lika bra 
att trycka en köpguide på just Alfa 166. 
Är det inte köpläge nu?

Glänsande renovering
Conny Brindesjö har lackat om sin Alfa 166. Två gånger på raken. Resultatet? Försiktigt uttryckt  

kan vi kalla det för med hög–glans godkänt.

Varför blir man 
racerförare?
Jonas Klang avslöjar hur det gick till då 
han blev racerförare och förklarar hur 
obeskrivligt kul det är att vara en sådan.



POSTTIDNING B
CLUB ALFA ROMEO C/O OLA SJÖSVÄRD, 

LÉET 8 B, 474 70  MOLLÖSUND

Det kan vara rationellt 
att vara emotionell

Det finns tillfällen i livet när det kan vara 
klokt att vara väldigt emotionell. Som när 
man köper en fantastisk bil med hjärtat. 
Då kan det vara bra att veta att det finns 
sätt att behålla bilens värde. Till exempel 
genom vår FormulaU™-behandling - en unik 
ytbehandling av bilens lack. I många fall blir 
lacken snyggare än nyskick och du får en bil 
som blir lättare att hålla gnistrande ren. Att 
vaxa den behöver du inte ens tänka på. 

Lacken på en ny bil omfattas dessutom av vår 
Trygghetsförsäkring FormulaU™Secure. Den 
finns bara hos Mr CAP. Eller varför inte låta 
oss ta hand om hela bilen? Vår heltäckande 
behandling MasterTreatment™ omfattar 
också interiören. 

Information om vårt övriga Serviceprogram 
och närmaste Mr CAP-anläggning hittar du 
på www.mrcap.com.

Mr CAP är ett svenskt koncept och våra behandlingar bygger 
på egen teknik- och produktutveckling som endast finns hos 
licensierade Mr CAP-företag. Vi behandlar fler än 55 000 fordon 
per år åt både privatpersoner och företag i 10 länder.

mrca
p.c

om


