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HJULNÖTTERGRANTURISMO FIAT 500 C

MITT LIV MED AUTODELTA



Det nya året har ju hunnit en bit på väg och 
redan många träffar redan inplanerade i 
kalendern, har ni varit inne på hemsidan har 
ni kunnat se var, när och vad de är.

Har ni varit inne på hemsidan har ni också 
sett den nya hemsidan med nya funktioner 
och möjligheter. Jag hoppas alla som inte 
redan aktiverat sig genom nya hemsidan, det 
ä nämligen den som även är vårt nya med-
lemsregister, det är enkelt och går fort att 
registrerar sig, men vill ni ändå ha stöd så 
titta på bilagan som gick med Klöverbladet i 
december, där finns även ert medlemsnum-
mer, jag antar de flesta vill fortsätta ha samma 
nummer ju.

Detta Klöverblad går till alla som var med-
lemmar i december, då missar ingen att få KB 
även om ni inte hunnit betala medlemsavgif-
ten för 2104, men jag vill påminna alla att göra 
det så ni får resten av året också, supersmidigt 
att betala med Paypal via vår nya hemsida.

Jag vill passa på att tacka alla som varit 
med och utvecklat nya hemsidan, det har lagts 
väldigt mycket tid och energi på att få allt på 
plats och jag tycker resultatet är riktigt, rik-

tigt bra. Tack vare vår nya plattform och med 
möjlighet att sköta alla betalningar och lätt 
få ut medlemsregister eller vilka som betalt 
för olika event mm så underlättar det otroligt 
mycket för tex vår medlemshanterare och de 
som arrangerar event och vill veta vilka som 
betalt eller ska vara med osv. Just medlems-
hanteringen har tidigare varit ett väldigt jobb 
och tagit väldigt mycket tid för medlemshan-
teraren, framförallt just när alla betalningar 
kommit in och de manuellt ska kollas manuellt 
mot medlemslista etc. inte lätt när det kommer 
ca 1000 st på under en vecka.

När detta nummer av klöverbladet når er 
har vi hat första styrelsemötet med nya sty-
relsemedlemmar och dagarna är längre det 
känns inte så långt bort innan de fösta träf-
farna för året, kanske det redan hunnit vara 
några hr och dör redan, kaffe, pizza eller vilka 
idéer som poppat upp.

Trevlig läsning av resten av Klöverbladet.
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CLUB ALFA ROMEO, C/O TORBJÖRN WULF, 

VINBÄRSVÄGEN 22, 168 59 BROMMA

STYRELSEN 2013
ORDFÖRANDE
TORBJÖRN WULF
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TEL: 070-288 40 83

MAIL: ROSENGREN.NICLAS@GMAIL.COM
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PETER BRAUN
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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

RAGNAR ROSENGREN
MAIL: RAGNAR@ROSENGREN.NU

KENNETH LARSSON
MAIL: KENNETH_L.LARSSON@SCANIA.COM

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
KANSLI/MEDLEMSANSVARIG
OLA SJÖSVÄRD
MORLANDA SÄTERI 146, 474 93 ELLÖS

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: VAKANT

REDAKTIONSANSVARIG
VAKANT
MOBIL: VAKANT
MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

LAYOUT OCH PRODUKTION
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
7178 OLSSON LAILA GAMLA UPPSALA STORA LÖTGÅRDEN 116 755 94 UPPSALA JGH308 AR 159SW 1750TB  SVART

7179 MADSEN ANETTE DOMHERREVÄGEN 35 192 55 SOLLENTUNA MAK501 AR MITO 135HK 2013 VIT

7180 EDSTRÖM MATS ORNUNGA VIKSGÅRDEN 447 93 VÅRGÅRDA UBG094 AR 156SW 2,0 JTS 2003 SILVER

7181 ANDERSSON SUSANNE ANDRA LÅNGGATAN 59 413 27 GÖTEBORG HXF392 AR 156 2,5V6 24 1999 MÖRKGRÖN

7182 BJÖRKMAN HANS BJÖRNSONSGATAN 15 LGH 1806 168 43 BROMMA SCE872 AR 156 2,0TS 2000 SVART

7184 GUSTAVSSON LARS BYALAGSVÄGEN 7 434 92 VALDA SOO187 AR 156  VIT

7991 ALBERTSSON PATRIK LOKESVÄG 10 458 70 HÖGSÄTER  XSR840 BRERA 2006 SVART

7992 MÅRTENSSON FILIP HORSAGATAN 2 B 271 51 YSTAD XWP979 AR 159 2,4 JTDM,    SVART

7993 LUNDBLAD CHRISTIAN TIMMERMANNSVÄGEN 2 B 185 43 VAXHOLM SJC598 156 2,5 V6,   SVART

7994 ANDERSSON MARTIN RICHTERSGATAN 1 B 412 60 GÖTEBORG BBJ822 ALFA SPIDER 2,0 TS 1998 SVART

7994 ANDERSSON MARTIN RICHTERSGATAN 1 B 413 60 GÖTEBORG DEO250 ALFETTA GTV 2,0  1985 SVART

8003 GABRIELSSON JAN EKEBERGSVÄGEN 17 461 77 SJUNTORP    

8005 JOHANSSON FREDRIK MOTIONSVÄGEN 9A 743 41 STORVRETA NLT138 AR 159 SW 2007 

8005 JOHANSSON FREDRIK MOTIONSVÄGEN 9A 744 41 STORVRETA OYH090 AR 159 SW 2011 

8006 WAHLBERG JIMMY ALLÉVÄGEN 5B 744 51 MORGONGÅVA HNA451 AR 75 3.0 V6 1988 SVART

8007 SVENSSON EDDIE   YSTAD    

8008 VUKMAN BORIS   VÄSTERÅS OYZ961 AR 75 2.0 TS 1990 
      BUC091 AR GTV 2.0 TS 2002 

8011 BACKLUND HANS LERGATAN 12 216 11 LIMHAMN    

8012 LAZZARIN SIMONE   STOCKHOLM  AR MITO 2013 

8014 WENDEL ANDERS ARBETAREGATAN 21 582 52 LINKÖPING LFC196 AR GIULIETTA QV 2011 

8016 HALLGREN TIMOTHY BRANTINGSGATAN 29 115 35 STOCKHOLM FBA565 AR ALFETTA GTV 2.0 1980 MÖRK 

8018 BERGÅSE PHILIP BJÖRNMOSSVÄGEN 12 138 37 ÄLTA    

8020 STÅHL ALEXANDER   STOCKOLM  AR GTV 3.0 V6 24V 1998 SVART

8022 LINDBERG STEFAN LISLEBY ALLÈ 90 F 1619 FREDRIKSTAD, NORGE    

8027 BACKLUND SUNE HOLMÅKRA PETARED 91 517 92 BOLLEBYGD    

8028 ÖZGÜN SELCUK TIBASTVÄGEN 35 165 70 HÄSSELBY    

8029 LAGERCRANTZ CLAES ANGARNS NEDRE RÖRBY 2 186 91 VALLENTUNA    

 NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR STAFFAN ERLANDSSON

DEN LJUSNANDE FRAMTID
På årets första dag fick Sergio Marchionne 

äntligen som han ville – han köpte Chrysler. 
Långa och segslitna förhandlingar med Auto 
Workers VEBA (voluntary employee beneficiary 
association), som finns till för att säkerställa pen-
sionerade arbetares hälso– och sjukvårdskost-
nader, var sista steget att ta innan en 100–pro-
centig sammanslagning kan äga rum. 

Fördelarna med ett gemensamt företag 
är många. Mest känt är att Fiat vill komma 
åt Chryslers kassa för att finansiera utveck-
lingen av nya modeller, främst för Alfa Romeo. 
Utvecklingen av nya gemensamma och flexi-
bla plattformar som kan användas inom hela 
koncernen, vilket är ett måste i den kostnads-
medvetna och stenhårt konkurrensutsatta 
bilindustrin idag, står högt på listan. Rykten 
om en rejäl dusch av nya Alfa Romeo är ihärdi-
gare än någonsin. Steget till att vara en värdig 
konkurrent till premium–märken som Audi, 
BMW och Mercedes är inte alldeles lätt att ta, 
men det är det uttalade målet. Och för att nå dit 
krävs ett modellprogram som speglar dagens 
verklighet, dock rejält influerad av Alfa Romeos 
historia. Det betyder att vi utöver 4C Spider och 

den Spider som Mazda och Alfa utvecklar 
tillsammans äntligen bör få se åtminstone 
två SUV–modeller, en ersättare för 159 (kombi 
och sedan) samt en rejält påkostad modell 
positionerad mot, eller strax under, nya 
Maserati Ghibli. Sen kan vi alltid hoppas att 
Alfas kärnvärden – som så väl tagits om hand 
av 4C – även kan få plats i en något större och 
än snabbare 6C. Sergio har lovet att ta bladet 
från munnen i april då koncernens framtida 
planer ska exponeras.

I detta nummer av KB har vi fått möjlighet 
att trycka första delen av tre i en magnifik 
och unik berättelse inifrån Autodelta under 
storhetstiden. Robert Little var på plats med 
kamera och gott minne under 70–talet. Läs 
och njut! Del två och tre följer i KB 2 och KB 3.

Med detta nummer tackar jag även 
för de gångna sju åren som redaktör för 
Klöverbladet. Det har varit mycket givande 
år, och jag är säker på att framtida nummer 
kommer att trollbinda klubbmedlemmar och 
andra smygläsare.

Sladda fint!

BLI MEDLEM I

Svezia
Vill du bli medlem så går du till www.alfaromeo.org och registrerar och betalar ditt medlemskap där.

Du utan dator kommer då att få instruktioner om hur du ska göra för att betala in medlemsavgiften.

Den som inte har tillgång till dator kan fortfarande vara medlem i klubben. 
Du skriver ett brev till klubbens Medlemsansvarige med följande uppgifter:

Förnamn, Efternamn, Medlemsnummer.
Gata och nummer, c/o - lägenhetsnummer, Postnummer, Postort.
Hemtelefon, Mobiltelefon, Telefon arbete.
Födelsedatum, Kön, E-post.

Brevet postar du till:
Club Alfa Romeo Svezia
c/o Ola Sjöswärd
Morlanda Säteri 146
474 93 Ellös
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INFORMATION&AKTIVITETER INFORMATION&AKTIVITETER

SEKRETERAR-REFLEKTIONER GUNNAR SUNDGREN

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

DU OCKSÅ!

www.alfaromeo.org

SERVICE • RESERVDELAR 
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

Auktoriserad för

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

40 år på samma adress!

info@ar-bil.se
www.ar-bil.se

Vi har oljan för dig

Kontakt:
070-438 47 85

rollesracingolja@gmail.com 

Drive Fast – Take AGIP

Hej, vad tiden går. Jul och nyår pas-
serat, så nu startar vi 2014. Vi har haft ten 
en konstig höst och förvinter här uppe i 
Umeå. Alldeles för varmt och ingen snö! 
Våra arrangörer för SM-veckan i Umeå 
och invigningen av Kulturhuvudstadsåret 
på Umeälvens is har pendlat mellan hopp 
och förtvivlan.

Det hela har dock lösts på ett posi-
tivt sätt, kyla kom och snön med den. 
SM-veckan blev en stor publikfest med 
skidstadion nästan mitt i stan. Och Tomas 
Rådström från Umeå blev svensk mästare 
i rally sprint. I en Citroen som han lånat 
av Petter Solberg. Petter  var också med 
och körde, han var snabbast.

Nu väntar vi på den stora invigningen 
av kulturhuvudstadsåret i månadsskiftet 
januari-februari.

Äntligen har Fiat lyckats köpa res-
terande andel av Chrysler, den del som 
facket ägde. Så nu kanske det kan bli 
lite fart på utvecklingen av en ny Giulia 
och en större modell. Det har ju sagts 

att en ny större Alfa skulle baseras på 
Maserati Ghibli, men tydligen skulle det 
bli för dyrt, så det spekuleras i att det blir 
samma plattform som den nya bakhjuls-
drivna Giulian? Vi har väntat länge nu på 
nya större modeller.

Vår nya hemsida ser mycket lovande 
ut, funktionell också med nya betalnings-
rutiner. Hoppas vi får in många bidrag 
till hemsidan från våra klubbmedlemmar.

Vi följer upp våra Norrlandsträffar i  
Storforsen och Kall med en träff någon-
stans runt Härnösand lördagen den 19 
juli. På Dagen blir det en gemensam tur 
ut i världsarvet Höga Kusten. Gemensam 
middag på kvällen. Bankörning på 
Mittsverigebanan, antingen lördag efter-
middag eller någon gång på söndagen 
den 20 juli i samband med Challenge 
racet. Äntligen får vi en Challenge tävling 
i Norrland. Så nu norrlänningar har ni 
chansen att se en Challengetävling på 
”hemmaplan”. Och ni sörlänningar har 
chansen att besöka vårt vackra Norrland 
och en tur i Höga Kusten. Vi planerar för 

fullt för detta arrangemang, håll utkik på 
hemsidan.

Vad gäller mina Alfor så har jag inget 
speciellt att redovisa, frånsett hög olje-
förbreukning på min 166 -02, 20 000 mil. 
Har bytt till Biltemas olja har viskositet 
10W60, och jag kör med 25% etanolin-
blandning. Ser en positiv utveckling efter 
detta. Har förresten också bytt avgassys-
tem, men det är ju bara vanligt underhåll. 
Hittade inte hela systemet i Sverige, så 
jag handlade på nätet från Tyskland. 
Fungerade perfekt, ordentligt packat i 
kartong och hemkört till dörren! GTV:n 
-00 fungerar alldeles utmärkt som vinter-
bil. Vinterdäck, motorvärmare och kupé-
uttag var allt som behövdes, och så är jag 
ju ganska ensam i stan! Kul att visa upp 
för alla som tror att en Alfa inte fungerar 
på vintern här uppe i vår kalla Nord!

Hoppas att vi får ett bra Alfaår, 
utveckling av nya modeller, fina träffar 
där vi kanske kan få se någon 4C, spän-
nande race i Challenge serien med mera. 
Och så hoppas jag att vi ses i Härnösand.

Klubben har en ny hemsida, 
det är där du betalar.

www.alfaromeo.org

HAR DU MISSAT ATT 
BETALA MEDLEMSAVGIFTEN?
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ÄNNU LITE FRÅN ÅRSMÖTET 2013
Vi hade ju lite från årsmötet redan i förra 
KB men det finns ju mer att berätta.

Dels kan ni se protokollet som vi ju 
traditionellt publicerar och sen finns det 
ju faktiskt fler trevliga bilder och mer att 
berätta.

Att det var ett långt möte berättade 
vi ju om och visst kan det vara jobbigt 
ibland men det gav också väldigt mycket, 
kanske bidrog det dessutom till den 
glada stämningen när det väl var över. 

Vi fick två nya styrelsemedlemmar 
invalda i styrelsen, Kenneth Larsson och 

Ragnar Rosengren, jag kan bara säga 
varmt välkomna i styrelsen.

Ni kan läsa mer om både Kenneth och 
Ragnar i deras presentationer här i KB 
och även se vilka de är. Samtidigt som 
jag önskar dessa herrar välkomna vill jag 
passa på att tacka Charlotte Jacobsson, 
som varit sekreterare under året, och 
Stefan Werner för deras tid och arbeta 
i styrelsen, vi kommer att sakna er och 
hoppas ni saknar oss lite också.

Jag har ju möjlighet att få dela ut 
utmärkelsen Röd Nål, detta årsmöte hade 
jag nöjet att dela ut den till Mats Berg 
och Gunnar Sundgren. Mats har under 

TEXT: TORBJÖRN WULF
FOTO: TORBJÖRN WULF 
OCH STEFAN ATTERHALL

ett antal år varit stor del i och på banmö-
tena och dragit ett stort lass med olika 
funktioner. Gunnar har fått de norra 
delarna att blomstra upp lite extra med 
både fantastiska träffar, först i Storforsen 
under 2012 och sen Kall 2013. Det är kul 
att se att det finns en hel del personer 
som tar initiativ, jobbar mycket för att ge 
till så många andra, jag vet att det finns 
många därute och det finns många Röda 
Nålar att dela ut än.

Det var ju också pristudelning för vår 
egen serie, CAR Challenge, och här kan 
ni se pristagarna. Jag kan bara rekom-
mendera att åka ut på banträffar och 
lufta er bil vid tillfälle, eller fler, det 
måste inte vara speciellt avancerat utan 
går att ta i sin egen takt. 

Anmäl er via vår nya hemsida där 
man även betalar den väldigt modesta 
avgiften för det ni får.

Apropå hemsidan så vill jag påminna 
att medlemsavgiften numer betalas 
genom hemsidan, har ni inte gjort det än 
så gör det snarast är ni vänliga. 

Ert medlemsnummer kom ju med 
förra KB i den bilaga som fanns med osv.

I övrigt är vår nya hemsida väldigt 
kul att besöka även för att se på bilder, 
filmer, läsa om olika event och ta redda 
på vilka träffar som är planerade m.m.
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GRANTURISMO
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MÄSSAN GRANTOURISMO 2013
V

i var ju med på mässan Gran 
Tourismo i Nacka i november, 
vi var ju även med 2011 men 
hade uppehåll 2012. Åke Nyberg 

tog stafettpinnen och ordnade en bra 
monter med Joakim Kjellviks fantastiskt 
fina Giulia Spider och Jonas Hoffstens 
vassa155 DTM, ett par bilar som drog 
bra uppmärksamhet till vår monter. 

Nu hade vi ju även ett annat drag-
plåster i form av oljeprovning, olivolje-
provning kanske ska tilläggas, det gick 

TEXT OCH FOTO: TORBJÖRN WULF

att dricka eller doppa brödbitar i för att 
smaka av, det var nog en form av succé 
får jag tillägga, det drog folk från både 
andra montrar och besökare.

Som alltid så bygger det ju på att vi 
får funktionärer som hjälper oss med 
att dela på att vara på plats och jag vill 
passa på att tacka ALLA er som var med 
på plats. En som dem var på plats är 
Tina Armfelt som egentligen var på plats 
en annan monter men som kom över och 
hjälpte oss också, det säger kanske en del 

om intresset för klubben, riktigt kul !!

Jag tycker att just klubbarnas del på 
mässan är absolut roligast att besöka, 
viss är det kul att se nyheter men de får 
ofta så mycket uppmärksamhet ändå. 

En av de bättre plasterna att besö-
karna var faktiskt vår egen monter men 
även Racerhistoriska Klubben hade en 
fantastisk fin Bertone GTA med riktig 
tävlingsbog, alltså en vacker dyrgrip.

Jag låter bilderna tala för sig själva.
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NYA STYRELSEMEDLEMMAR
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***

Hej på er alla i klubben! 

Mitt namn är Kenneth Larsson och 
jag är väldigt glad för det förtroende jag 
fått av er alla att bli invald i styrelsen för 
CAR.

Jag är 54 år gammal och bor i 
Stallarholmen mellan Strängnäs och 
Mariefred med min fru och mina Alfor + 
lite annat! Just nu består bilbeståndet av 
en Bertone Coupe som har blivit ”Track-
Day”– bil sedan några år tillbaka, en 916 

Spider, en 916 
GTV och en 156 
SW GTA. Till 
vardags åker 
jag tysk-tjeckisk 
dieselbil vars 
namn jag inte 
vill nämna här! 
Civilt är jag 
chef för motor-
laboratoriet på 
Scania’s utveck-
lingsavdelning 
i Södertälje och 
har under myck-
et lång tid i mitt 

liv jobbat i fordonsindustrin.

Min karriär som Alfisti började väl i 
praktiken redan i början på 60-talet då 
jag fick åka med min pappa som var bil-
mekaniker och hjälpa till med bekantas 
bilar då och då, och redan då jobbade 
min pappa bland annat med Alfa Romeo. 
Drömmen om en egen Alfa gick via en 
Fiat 124 Coupe och sedan fick drömmen 
vila för en massa andra projekt. I början 
av 2001 skaffade jag äntligen en Alfetta 

Jag känner det lite som jag blivit barn 
på nytt, men visst är det lite tidigt vid 53 
års ålder? Eller rättare sagt vid 50, för det 
var då det hände, då var det hög tid för 
lite verkstad tyckte mina anhöriga efter 
40 års prat om det. Ut på Mantorp Park 
for jag, och trots att det var en vulgo-Ford 
jag rattade så tändes snabbt det absoluta 
banåkabegäret. Ute på parkeringen stod 
min 156:a vars öde därmed var bestämt 
– och det beseglades för övrigt åtta måna-
der senare i ett haveri på Sviestadbanan.  

Under en mellanperiod som vuxen för-
trängdes ett starkt bilintresse som under 

uppväxten 
utövats med ett 
ständigt bil- och 
motorsports-
snack med en 
biltidningssam-
lande storebror.  
Praktiserandet 
var det dåligt 
med redan då, 
och att lirka 
pappa till att 
byta Opeln mot 
den där röda 
Alfettan som 

jag gång på gång tog omvägen förbi - 
och storögt stod och dräglade över – var 
inte att tänka på. På vägen mot vuxen-
livet blev jag civilingenjör i flygstaden 
Linköping, och som färdig sådan var 
flygplan otroligt mycket häftigare än de 
simpla konsumentprodukter som bilar är. 
Så medan huvudet var fullt av struktur-
optimering, JAS-styrsystem och diverse 
projekt däromkring, hände inte mycket 
heller. Men, plötsligt en dag kom det allt 
lite storögdhet och dräglande tillbaka, 
och en stor fascination över en helt fantas-
tiskt ihopsatt simpel konsumentprodukt – 
utan namn men med ett nummer… 156. 

Med det habegäret tillfredsställt för 
inga speciella pengar alls kunde jag inte 
förstå vad det där snacket om 40-års kris 
handlade om... Jag äger just nu tre 156;or. 
Sviestad-haveristen står på pallbockar 
hemma i garaget i Linköping och utgör 
mitt rookie-mekarprojekt (vevlager mm). 
På gårdsplanen står den alldeles för has-
tigt inköpta banåka-ersättaren.  Bredvid 
haveristen i garaget står den än så länge 
intakta fabriksbyggda Challenge racern 
(byggd -98 av Fiats tävlingsavdelning), 
som jag hämtade från dess hemland 
Holland tidigt 2013, och som sen stabilt 
tog mig igenom en hel racingsäsong 
(gissa om jag är nöjd med det bilägan-
det!!!).  

På gårdsplanen står också dragbilen, 
av ett märke med en viss koppling mitt 
vuxna förflutna, men dess flyganknyt-
ning till trots så är den definitivt inget 
annat än en simpel…, ja ni förstår.  Jobbar 
gör jag numera som projektledare på LFV 
(Luftfartsverket) i Norrköping och när 
jag på övrig fritid inte förundrat sippar 
på en grappa så finns det alltid en sambo 
och lite annat att pyssla om, medan barn 
och sånt mer eller mindre sköter sig självt 
numera.

GTV och resten är historia som dom 
säger.

Banmöten och licens, Kakträffar i 
Taxinge, 1’a maj på Skokloster, 50 års-
jubileum på Gärdet med tillhörande 
galakväll är en del av mina äventyr med 
Alfaklubben. Lite vid sidan av detta har 
jag dessutom 2 gånger åkte med Wille 
Roos från Limhamn på Mille Miglia turer 
i Italien med min Bertone. Detta förtjänar 
egentligen ett eget kapitel för 5000 Km i 
en Bertone på ca 10 dagar är lite speciellt. 

Jag hoppas under det kommande året 
kunna bidra med lite idéer och tankar om 
hur vi kan utveckla vår klubb och dess 
aktiviteter. Vi behöver få god uppslutning 
på våra träffar och vi bör sträva efter att 
erbjuda några olika aktiveter så att alla 
kan hitta något dom känner sig sugna att 
delta i. Jag kommer ihåg hur nervöst det 
var att vara med på den första banträf-
fen, hur det känns att komma in på en 
klubbträff där ”alla andra” verkar känna 
varandra redan. Där behöver vi alla också 
hjälpas åt att få de som är med första 
gången att känna sig välkomna. 

Kenneth Larsson.

Ragnar Rosengren.
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U
pprinnelsen till Italienträffen 
den 1:a maj på Skokloster 
var att Lars Ekeman i 
Ducatiklubben (där jag då var 

redaktör på klubbtidningen Cucciolo) 
undrade om jag kunde kalla ihop till 
en liten träff för klubbens medlemmar 
på Skokloster den 1:a maj, jag tror det 
var 1991. Jag minns att Lars inte dök 
upp, men vi var ett 20-tal Ducatister 
som kom att lägga grunden till en tra-
dition. 

Året efter var vi några fler då vi 
även bjudit in Laverdaklubben och 
Moto Guzziklubben. 1993 tog vi mod 
till oss och bjöd in de italienska bil-
klubbarna. Förutom denna kallelse 

saknades helt arrangemang. Vi bara 
samlades och häpnades över vilken 
samling fordon som dök upp! En boll 
hade satts i rullning.

Det är dock 1994 som får räknas som 
den egentliga starten på Italienträffen 
i Skokloster. Jag  hade kontaktats av 
bl.a. Bengt Dieden & Robert Pettersson 
(motorjournalister och hängivna ägare 
av Italienska bilar, Maserati resp. Alfa) 
som hade planer på en stor Italienträff 
och vi bestämde oss efter ett möte 
i Stockholm under vintern 1993-94 
att vi skulle slå ihop deras idé med 
Ducatiklubbens träff på Skokloster. 
Denna gång blev det ett riktigt arrang-
emang med parkeringsvakter som 

TEXT OCH FOTO: MICKE WERKELIN, 
NYKÖPING (NUMERA ENDAST ALFA)

höll ordning, fint väder och massor av 
Italienska fordon. Själv körde jag dit 
med min gula Ducati Scrambler och 
en vän körde dit min Alfa 33. Det hela 
avslutades med middag i Italienska 
föreningens lokaler vid Atlas Copco i 
Nacka där vi även erbjöds provkörning 
av den då nya Fiat Punto.

Själv flyttade jag från Stockholm 
innan nästa träff och besökte inte träf-
fen igen förrän 2012 och, även om en 
del förändrats och träffen vuxit, så 
kunde man se några fordon som var 
med för 19 år sen i samma fina skick 
som då! Jag lär nog dyka upp på jubi-
leet 2014!

20-ÅRSJUBILEUM 
FÖR ITALIENTRÄFFEN 
PÅ SKOKLOSTER

20-ÅRSJUBILEUM 
FÖR ITALIENTRÄFFEN 
PÅ SKOKLOSTER

VÄLKOMMEN!
Torbjörn Wulf

ordforande@alfaromeo.org

SÖKER

EN REDAKTIONSANSVARIG 
Klöverbladet speglar vår klubb och världen runt Alfa 
Romeo. Många bidrag skickas in av medlemmar, och vi 
söker nu en redaktionsansvarig som kan ta emot och 
sammanställa detta material och kanske till och med 
skriva egna reportage.
Klöverbladet söker även andra medarbetare. Det kan 
vara du som har skrivklåda och vill dela med dig av dina 
erfarenheter. Kanske du saknat något i Klöverbladet som 
just du är expert på? Det kan handla om teknik, förga-
sare, vin, fotografering eller annat som kan platsa i vår 

eminenta klubbtidning. Tanken är att du ska ansvara för 
några sidors textinnehåll i varje nummer som rör just ditt 
område.
Du kan också agera som drivande kraft och se till att våra 
träffar täcks upp av någon med kamera och dessutom en 
skribent som var och en skickar material till redaktionen. 
Hör av dig om du är intresserad, det vore kul med ytter-
ligare skribenter som kan hålla våra läsare vid gott mod. 
Eller för att vara rättfram; utan dessa eldsjälar blir det 
inget Klöverblad.

Klöverbladet utkommer med sex nummer per år. Manusstopp är den 25:e varje jämn månad.
Materialet skickas då till vår redaktionsansvarig som tittar igenom materialet innan den går till tryck. Allt som krävs av 
dig är att du har en dator, ett ordbehandlingsprogram som Word eller Open Office och tillgång till en egen e-post.

Klöver-BLADET
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NOSTALGI ÖVER EN SVUNNEN TID

E
gentligen började det med en 
Linguaphone kurs i Italienska. 
Smaka på ord som t.ex. ”fiam-
miferi” eller ”arrivederci” och 

var för inte ”Alfa Romeo”. Inget bilmärke 
har väl ett sådant sug i sitt namn som 
just Alfa Romeo. Det skulle i så fall vara 
den där från Maranello, men även den 
en italienare.

Det låg länge i mina tankar att skaffa 
en Alfa, men tillgången på begagnat i 
bra skick var inte stor och nytt räckte 
min kassa inte till.       

Såg annonsen och nu var det dags att 
slå till. Jag var rusig av lycka och motorn 
rusade så vi kom hem till Hässelby.

Att kolla bilen var väl inte så noga, jag 
skulle ju i alla fall ha den. Vid närmare 
provning fungerade inte fläktmotorn 
som var stum. Ut med den och putsning 
och fejning, sen gick den utan krångel.

Vidare, service – jaha, alltså iväg 
till Alfaservice på Stora Essingen där 
Roland Wideberg delade med sig av råd 
och dåd för att ha en bra fungerande 
Alfa, och så kom det: ” Du skall gå med i 
Alfa-klubben”, och så blev det.

Vid den tiden var klubben inte så stor 
jag räknade till 58 personer i förteckning-
en, plus ett antal passiva medlemmar.

Aktiviteterna i klubben bestod 
av körträning och klubbtävlingar på 
Skarpnäcks flygfält. Detta var något nytt 
och spännande för mig. 

Men det ordnades även trevliga 
utflykter med planerade goda lunch-
intag. Jag minns särskilt en trevlig 
söndagsrunda på Sörmlandsvägar 
som avslutades med just en god lunch 
på Sundbyholm. Klubbmästaren Bo 
Kinnander såg ofta till att våra magar 
mådde bra, ty i klubbens program ingick 
även klubbträffar på Rådhusresturangen 
på S:t Eriksgatan. De var välbesökta och 
mycket trivsamma.

Giuliettan då?  En härlig lekkamrat 
och älskarinna, men även fylld av syd-
ländskt temperament. Och givetvis skul-
le den få återse sitt hemland. Målet var 
att hälsa på gamla goda vännerna Sergio 
och Luciano i Rosignano Solvay, några 
mil söder om Livorno. På vägen dit skul-
le vi undvika autobahn, som i längden 
blir ganska trist. Vi valde istället roli-
gare vägar via kurviga Moseldalen och 
det vackra Schweiz. Första uppehållet 
kom oväntat tidigt i höjd med Gränna. 
Bensinpumpen ville inte vara med läng-
re. Vi sov i bilen inne på en verkstad där 
nattpersonalen i avsaknad av reservdelar 
till Alfa gjorde ett underverk. Efter detta 
inga problem med pumpen. Någonstans 
utmed Mosel började varvräknaren att 

Öppnade Klöverbladet nr 6 så här lagom till Julen. Så glad jag 
blev då jag fick se min gamla kärlek på sidan 25, på ett foto 
nere till höger från Torbjörn Areshougs album. Där syns nosen 
på A73779 en Giulietta Sprint som jag hade stor glädje av under 
många år.

Giuliettan i sin helhet

 Alfaklubbens stadgar från 60-talets mitt var 
inte så omfattande, endast nio paragrafer, så 
dom lärde man sig snart utantill.

skrika. Ut med den och tillhörande wire. 
Egenservice på hotellrummet rens, puts 
och smörjning. Vadå smörjmedel? Man 
tager vad man haver och en del hudkräm 
ur hustruns necessär fick förändrad 
tjänst. Det blev emellertid tyst, och så 
förblev det.

Liten uppståndelse i Rosignano upp-
märksammades av lokaltidningen ”Il 
Terreno”; ”En svenskregistrerad Alfa 
parkerad på Via Aurelia”. ”Ma, che 
bella!”.

Från Medelhavets sköna badstränder 
gick resan hemåt som avbröts endast 
av ett sprucket grenrör, sådär en tio mil 

Hej då!

norr om München. Snabbt fixat på en 
tjänstvillig Alfa-verkstad.

Mottot har varit att en gång om året 
ställa resan till Italien. Så även året 
därpå. Målet var denna gång Florens och 
Gianni en gammal Vespa-kompis. Den 
här gången kunde inte undvikas att ta 
Mille Miglia vägen över Passo di Futa 
och Passo della Raticosa och vidare upp 
till Bologna. En väg med traditioner – ett 
måste. Hela denna semesterresa gick 
utan överraskningar eller protester från 
Alfans sida. Ända upp till Hannover då 
oljetycket sjönk och vattentemperaturen 
steg. Alltså verkstadsbesök och stor ope-

Och nu, i väg. Carmela hörs ropa från köket, 
”La pasta è pronta”, och då är det bäst att lyda. 
Och det gör jag så gärna.

ration. Men därefter var ju Alfan nästan 
som en ny bil.

Så småningom måste Giuliettan gå 
mig ur händerna, vilket skedde med stor 
sorg. Tänk om man kunde haft den kvar, 
en Alfa Romeo Giulietta Sprint -världens 
vackraste bil – men, minnena av den lig-
ger mig varmt om hjärtat.

De här ovan relaterade verkstadsbe-
söken kan uppfattas som negativa för 
märket, men så är ingalunda fallet för 
min del med tanke på all den körglädje 
och ett härligt åkande under många mil. 
Senare i livet har jag haft nöjet att från 
ny äga en Alfa i hela 16 år med endast ett 
driftstopp under tiden. Alfa Romeo är, 
och har, kvalité.

STIG SERRANDER, MEDLEM 110
MIDGÅRDSVÄGEN 5
136 38 HANDEN



KLUBBTRÄFF

20

KLUBBTRÄFF

21

Vi träffades vid Turist och kanotcen-
tret i Själevad vid Moälven. Stor sprid-
ning av Alfamodeller. Som GTV ägare 
gladdes jag naturligtvis åt ytterligare 
fem GTV, varav fyra Spiders, vars ägare 
njöt i det vackra vädret. Peter Strandberg 
kom från Luleå (35 mil) i en 156SW 
Crosswagon, en lite ovanlig modell här 
uppe i norr. Han fick pris för längsta 
körning.  I övrigt kom deltagarna från 
Söderhamn i söder, Lyclsele i väster, 
Umeå samt Övikstrakten.

Vid Turist- och kanotcentret star-
tade även ett mopedrally med många 
fina gamla mopeder, många av oss log 
igenkännande. När starten gått och tyst-
naden och blåröken lagt sig över nejden 

satte  vi oss i bilarna och körde upp till 
Magnus bil, bara ett stenkast bort. 

Magnus bil har börjat sälja Alfa och 
Fiat i Örnsköldsvik vid en fin anlägg-
ning vid E4 söder om stan.  Äntligen 
försäljning norr om Uppsala! Det fanns 
både nya Mito och Guiliettor att beskåda. 
Röd QV, mums! Alla var överens om att 
längtan efter ytterligare större modeller 
är stor. När kommer dom?

Vi lämnade Magnus bil och styrde 
upp på Varvsberget för att våra lång-
väga gäster som aldrig varit där skulle 
få se den hänförande utsikten över stan.  
Därefter ner på stan och parkering vid 
inre hamnen efter  specialtillstånd av 

SOLIG SENSOMMARTRÄFF I ÖRNSKÖLDSVIK

Parkering i inre hamnen med specialtillstånd.

Lördagen den 24 augusti genomfördes en Alfaträff i Örnsköldsvik i 
ett strålande sensommarväder. 19 bilar och drygt 33 personer del-
tog under dagens trevliga program, anordnat av Roland Sjölander.

TEXT OCH FOTO: GUNNAR SUNDGREN

polisen och kommunen. Många kastade 
beundrande blickar på våra fina bilar, 
tillfälle till många ”Kodak moments” 
(fototillfällen).

Som vanligt serverade El Pedrino 
goda pizzor efter en kort promenad till 
centrum. 

Dagen avslutades hos vår  Alfaguru 
och Alfadoktor i Övik, Mikael Bergman. 
Fika och visning av Mikaels pågående 
projekt, en Giulia 1300 TI, för en kunds 
räkning samt han egna 1900 som är 
karossklar. Kommer att bli två kanon-
bilar! Mikael fick också pris för äldsta/
finaste bil, hans ljusblå Giulia från 1957.

Så skildes vi åt och alla åkte hem efter 
en strålande sommardag med likasin-
nade. Tänk vad vi älskar våra Alfor! För 
egen del väntade surströmming med 
kompisar hemma i Umeå, två höjdare 
samma dag, det ni.

Snyggt modell- och färgutbud.

Så här smakar en god pizza.

Äldsta/finaste bil, Giulia 1957.

Magnus bil, bröderna Magnus och Anders 
Byström.

Mopparna beredda .

Vår ”Alfadoktor” tar emot priset.

GTV  hörnan.

En sån här vill vi ha. Trevliga attribut.

Giulia 1300 TI inför slutlackering och montering.

Instrumentbrädan i samma bil
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Ö-vik nov. 2013.

 Ur dimman dök de upp vid åtta- 
tiden en lördagsmorgon. Tre skånska 
gentlemän i en Mercedes med släp, där 
en dyrgrip var placerad. En något sliten 
men långt ifrån omöjlig Alfa 6 av års-
modell 1983. Etthundratjugo mil hade 
herrarna som huserar på övre delen av 
ålderstrappan transporterat sig under 
natten, med det lastade släpet. Resan tog 
närmare fjorton timmar. Två leveran-
ser skulle utföras, den ena att leverera 
nämnda Alfa 6 till Mikael Bergman i 
Angsta någon mil utanför Örnsköldsvik, 
den andra att för Ulf Hellströms räkning 
hämta ner till Skåne en Alfa 1900. Ulf 

var naturligtvis med för att se till att allt 
gick rätt till.

   Det var inte första gången herrarna 
besökte Ö-vik. Första gången hämtades 
en Berlina 2000 årsmodell 1960. Nästa 
gång var i september 2011. Då gällde det 
att roffa åt sig ett stort antal delar till 
1900. Nu gällde det en hel bil igen. Osökt 
kommer jag att fundera över utarm-
ningen av Norrland. Skogen skövlas, 
vattenkraften, malmens och skogens 
inkomster hamnar till stor del i södra 
Sverige, surströmmingen var nära att 
förbjudas och nu åker många värdefulla 
Alfa Romeo söderut. Dessa intelligenta 
herrar slingrade sig å de bestämdaste 

ALFAAFFÄRER HIT OCH DIT – MEST DIT

när jag påpekade problemet. Jag återger 
inte deras svar för att inte starta någon 
upprörande diskussion

   En kul historia från första besöket. 
En tom skamfilad kaross till en Guilia 
stod uppallad i verkstaden och inspek-
terades av Per Waden från Helsingborg 
som spontant utropar: Den här bilen 
måste vara den jag ägde några år under 
sjuttiotalet, jag känner igen placeringen 
av antennen, har själv borrat hålet. Efter 
en snabb efterforskning konstaterades 
att så var fallet, ett kärt återseende. 
Roland Sjölander nuvarande ägaren stod 
och gladdes åt situationen.

   Alfa 6:an som rullades av släpet är 

en 1983 års modell och en av 12020 bilar 
som tillverkades under åren 1979 till 
1986. Ingen såldes ny i Sverige, de två 
som finns i landet är importerade, den 
ena av Ulf Bergman från Trelleborg, som 
han nu sålt till Mikael Bergman, som såg 
så lycklig ut när han provsatte fyndet.

   Alfa 6 är utseendemässigt besläktad 
med Alfetta men betydligt större, den 
hör hemma i storbilsklassen. En V-6 på 
2,5 liter, 158 hkr och sex förgasare driver 
ekipaget och med utrustning som: servo-
styrning, el.hissar, centrallås, el.speglar 
och skivbromsar runt var tanken att den 
skulle platsa i Diplomatklassen. Den 
efterträddes senare av 164:an.

   Den något luggslitna 1900:an las-
tades på släpet, huv och framskärmar 
bands med spännband som en säker-
hetsåtgärd, fartvinden kunde annars 
slita loss de fladdrande plåt- delarna. Ulf 
Hellström från Malmö såg ut att vara 
nöjd med köpet, han tänkte nog inte i det 
ögonblicket på alla garagetimmar som 
måste till för att få den körbar. Troligtvis 
ligger det en viss glädje i utmaningen. 
Lycka till.

   Värre var att i sista minuten, innan 
hemresan, visade Per Waden stort 
intresse för en Alfetta ägd av Mikael, vet 
inte om affären gick i lås, hoppas inte för 
några bilar bör få vara kvar i norr.

Vid det obligatoriska kaffet efter 
utfört lastningsarbete bytte diverse pap-
per och köpehandlingar ägare. Gissa 
vad som distuterades och avhandlades 
när fem Alfa freak satt runt fikabordet. 
Märkligt är att Alfaägare inte nöjer sig 
med en eller möjligtvis två fordon, eller 
hur?

   Måste nog i ärlighetens namn hålla 
med de tre vise männen från sydligaste 
delen av landet när de försvarade röver-
iet från norr, med att Mikael inte hinner 
med hur många renoveringar som helst. 
Rätt så, för dess emellan servar han våra 
Alfa Romeo, vi som inte klarar det själva.

 

TEXT OCH FOTO: HÅKAN NORDIN
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Dubbelvinst för Alfa Romeo på Zeltweg 1000 km 1975. Till vänster vinnarna Henri Pescarolo och Derek Bell, till höger tvåorna Arturo 
Merzario och Vittorio Brambilla. I mitten en lycklig Giuseppe Cortesi.

Under senare halvan av 1960–talet anmälde sig en amerikansk high 
School–student som frivillig funktionär vid den lokala bilklub-
bens tävlingar. 1968 har studenten börjat läsa vid Michigan State 
University, där han också är med och grundar en sportbilsklubb.

Våren 1970 tar han sig en vecka ledigt från studierna och sträck–
kör en Alfa Romeo TZ 1 1600 tillsammans med en kamrat under 24 
timmar till Sebrings 12–timmars där han ska arbeta som depåfunk-
tionär för Sports Car Club of America. Hans önskemål är att få arbeta 
med Autodelta–stallet.

Vid det här laget är den unge mannen en sann Alfisti.  I februari 
1972 är det dags för nästa långa resa. Denna gång till Daytona i 
Florida i en Fiat 124 Coupé, där han än en gång skall vara ideellt 
arbetande depåfunktionär hos Alfa Romeo vid Daytona 6 Hour 
Endurance Race.

I mars samma år tar sig studenten ännu en vecka ledigt för att 
återigen vara funktionär vid Sebrings 12–timmars. Denna gång 
erbjuder han dock sina tjänster direkt till Alfa Romeo och välkom-
nas med öppen famn. Han förses med en provisorisk säng i stallets 
garage och får måltider, dryck och mycket god kamratskap. I gengäld 
ser han till Tipo 33/3–bilarna och stallets utrustning nattetid, samt 
tvättar racervagnarna och lite andra sysslor. Det var en dröm som 
gått i uppfyllelse.

Innan avfärden från Autodelta det året frågar den unge mannen 
stallets rattvirtuos Andrea de Adamich om det på något sätt skulle 
kunna vara möjligt att få besöka Autodeltas fabrik i Milano. Efter 
en dryg timme är Andrea de Adamich åter med en skriftlig inbjudan 
från Ing. Chiti att besöka Settimo Milanese närsomhelst och stanna 
hur länge som helst.

En månad senare landade Robert Little på Malpensa–flygplatsen 
utanför Milano.

Denna Autodelta–historia ska inte handla specifikt om Robert 
Little utan om de upplevelser han fick sig till livs. På plats i Milano 
bodde han på Autodeltas område, omgiven av höga murar och reste 
under delar av säsongerna 1972 och 1973 med stallet. Han arbetade 
ideellt och fick sin lön i formen av en upplevelser som få andra kun-
nat drömma om.

Resten är historia. 1975 anställdes han av Alfa Romeo USA som 
Alfa Romeos första representant för ägar–relationer. Därefter fort-
satte han vidare på andra uppdrag under 20 år, inklusive uppdraget 
att personligen ta hand om Autodelta–stallet då de tävlade i USA.

Det gläder mig att kunna öppna mitt personliga arkiv av upp-
hovsskyddade bilder med motiv som aldrig tidigare skådats. 
Bilderna är tagna inne i Autodeltas fabrik under tillverkningen av de 
första Tipo 33/2 1972 med tillstånd av Ing. Carlo Chiti. Detta är för-
sta gången de publiceras i olika Alfaklubbars periodiska tidskrifter 
världen över.

Då Ing. Carlo Chiti avled den 7 juli 1994 skrev ”pappan” till Alfa 
Romeo North America, tillika högt ansedde teknikansvarige Ing. 
Don Black följande: ”Så har ännu en Alfista åkt till den stora test-
banan i himlen. De få återstående betraktar nu vad som är slutet på 
en era. Traditioner och minnen är snart historia som ska förvaltas av 
dig, käre läsare”.

Den dag Carlo Chiti begravdes samlades människor runt om i 
Italien för tre tysta minuter ägnade åt hans minne och vad han åstad-
kommit.

Jag hoppas innerligt att du som läsare haft glädje av denna 
inblick (den första av tre) i vad denne utomordentligt skicklige ledar-
figur och hans grupp av hängivna kollegor lyckades åstadkomma. 
Detta är din historia att bevara. Skicka den vidare!

ROBERT LITTLE, NEW YORK

TEXT & FOTO: ROBERT LITTLE, NEW YORK
ÖVERSÄTTNING: STAFFAN ERLANDSONAUTODELTA
Detta är fantastisk historia. Såvitt känt har den 
ännu inte upprepats inom italiensk motorsport. 
I ett historiskt perspektiv är det också svårt att 
begripa att det som hände faktiskt hände…
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Huvudbyggnadens stora hall. Besökaren uppskattar den rymliga hangar–lik-
nande konstruktionen och variationer av sportvagnar från så många olika år. 
Några vagnar väntar på en eventuell renovering inför försäljning till museum, 
racingstall eller välbärgade Alfister, en vanlig metod inom branschen för att 
kunna ta igen åtminstone en del av utvecklingskostnaderna.

På bilden syns den första Alfetta som Autodelta arbetade med. Direkt bakom den 
syns en tidig strömlinjeformad testdesign inför Le Mans 1972. Ett par Tipo 33 
från 1970 är parkerade på lyftarna, däribland en fyraliters som tävlade relativt 
ouppmärksammat i USA under det tidiga 1970–talet. Senare i artikelserien kom-
mer bilder på den slutliga utgåvan av dessa fenförsedda exemplar, som behövde 
fenor för högfartsstabilitet längs Mulsanne–rakan vid Le Mans.

Bakom och till vänster om bilarna på bilden syns reservdels– och verktygslager.
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Alla historier börjar någonstans. Denna börjar på Via Enrico Fermi 7 i Setttimo 
Milanese, där det i slutet av 1960–talet var jordbruksbyggd. Uppskattningsvis arbetade 
ett femtiotal personer vid fabriken med utveckling, tillverkning, montering, renovering, 
test och modifiering av motorer, växellådor och chassidetaljer för såvitt skilda bilar 
som Tipo 33, GTA, GTA Junior, Alfasud, rally–GTV och Alfetta från senare delen av 
1960–talet fram till 1980–talet. Det var ingen ovanlig syn att se tävlings–Alfor från olika 
internationella stall parkerade utanför byggnaden i väntan på renovering eller ombygg-
nad.
Till vänster i bild syns Directore Generale Ingeniere Carlo Chitis kontorsfönster och tre 
vita skorstenar som ledde ut avgaserna från de tre rullande landsvägarna. Strax utanför 
bild låg entrén, noga bevakad av vakter som vägrade släppa in någon med minsta lilla 
kamera. All personal och alla leveranser inspekterades noga. Förutom ett brittiskt kame-
rateam från Brabham som fick tillstånd att fotografera den nya Brabham F1 som monte-
rades i byggnaden är de bilder du nu ser de enda kända från insidan av Autodeltas fabrik. 
Fototillståndet – som var helt obegränsat –  gavs av Ing. Chiti 
Då Autodelta grundades flyttades all tävlingsverksamhet över från Alfa Romeo. Den 30 
november 1964 blev Autodelta officiellt ett dotterbolag till Alfa Romeo.

Via Enrico Fermi användes för 
att driva djur till betesplatserna 
under tidigt 1970–tal. Här pas-
serar en fårskock Autodeltas  
personalparkering.

Tillverkningen av GTA och GTA Junior skedde på en relativt liten yta för-
sedd med endast en lyft, en smörjgrop och en vanlig golvyta. På bilden ovan 
syns även den olycksaliga Bobcor–Montrealen, här alldeles i början av sin 
utveckling.
Längst till höger i bild en Bertone som befriats från allt löst av Autodeltisti. 
Denna bil brukade vanligtvis monteras i en annan del av fabriken avsedd för 
Grupp 2–trimmade bilar för gata och rally innan den rena karossen rullades 
in i den stora hallen för slutmontering.

Ett flertal tidiga Tipo 33/TT12–cylindriga chassin får karossdelar 
– helt formgivna, utvecklade och vindtunneltestade inom fabriken 
– elsystem och hydraulik monterat. De av rör tillverkade ”lådorna” 
hyste bland annat ledningar för motorolja och kylarvätska och gav 
också chassit dess styrka inklusive vridstyvhet och krocksäkerhet.
Vid ett senare tillfälle, under test på Balocco av den då nya tolvcylin-
driga (dodici) bilen, körde testföraren Teodoro Zeccoli bilen. Zeccoli, 
som  hade arbetat med Ing. Chiti länge, förlorade bromsverkna i slutet 
av en lång raksträcka och körde rakt in i en jordvall med uppskatt-
ningsvis 160 km/h. Hans skador inskränkte sig till utslagna framtän-
der och frakturer på ben och fot.
Genom åren fortsatte Autodelta att använda denna konstruktion 
trots ett stort vikthandikapp, till viss del i ett försök att minska 
antalet tragiska dödsolyckor som genom åren orsakat Ing. Chiti så 
mycket sorg.
Tillsammans med en kollega (Ing. Garbarino) erhöll han också ett 
patent för den kemiska tillsatsen Florobrene, liksom en bränsletank 
i gummi som förhindrade antändning av bränslet samt avstängning 
av bränsle och tändning i samband med en olycka, allt för att förhin-
dra otäcka eldsvådor som så ofta skördade dödsoffer i samband med 
olyckor.
All denna teknologi erbjöds konkurrenter samt F1–konstruktörerna 
kostnadsfritt, som dock samtliga tackade nej på grund av hög vikt.
I en teknisk skrivelse som presenterades för the Society of Automotive 
Engineers i Detroit, beskrev Chiti vikthandikappet till 64,4 kg för 
varje 26 gallon (cirka 100 liter) bränsle som skyddades från en even-
tuell explosion. Till slut tvingades han ge upp tankarna på sin paten-
terade bränslecell men fortsatte att erbjuda och försöka påverka för 
användandet av hans patenterade säkerhetsdetaljer utan kostnad.
Den skäggbevuxne herren till vänster i bild penslar på glasfiberharts 
på de gröna ”negativen” av formarna som utvecklades i Autodeltas 
lokaler för att hålla lanseringen av den nya aerodynamiska designen 
hemlig till absolut sista ögonblicket. Till vänster i bild syns även en 
före detta Sebring–front från 1971.
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NYHETER

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!

Tipo 33/2 glasfiberkaross på väg att restaureras för en japansk kund.

1972 års Tipo 33–12 i dess grundläggande form. Chassit tillverkades för hand i ett närliggande hus Aletti.  Att dela en vägg med 
Autodelta innebar att då chassit var färdigt bars det för hand över till Autodelta där det under en månad eller mer fick glasfiber, elsys-
tem, hydraulic och andra komponenter monterade. Därefter flyttades chassit till huvudhallen där motor och växellåda monterades.
I bakgrunden syns värmekammaren för lack, till höger i bild syns en i gladfiber tillverkad bakdel som torkar i sin form.
Dessa två chassin var de två första tolvcylindriga bilar som producerades av Autodelta.
1965, då de första Autodelta–konstruerade Tipo 33 utvecklade av Ing. Satta och Ing Busso byggdes, användes en ovanlig H–konstruktion 
av rörram med plåt, som använde en bränsletank i gummi för att å optimal viktfördelning. Den först byggda använde sig av en fyrcylin-
drig motor från GTZ, som dock snart byttes mot den då ny–utvecklade tvåliters V8 som den skicklige test föraren Teodoro Zeccoli körde 
till seger i första tävlingen; backtävlingen i belgiska Fleron.
Vid slutet av 1968 hade Autodelta byggt 28 Tipo 33 och fick bilen homologerad i Grupp 4 inför 1969 års säsong, enligt M.L. White i sin 
bok The World´s Racing Cars från 1970.
På bilden syns den slutliga versionen av H–formad rörramskonstruktion klädd med plåt.

www.alfaromeo.org

Club Alfa Romeo 
Svezia

BLI MEDLEM I

DU OCKSÅ!
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”Man är torsk på de här bilarna” säger 
Stefan och rullar av silvertoppen på sin 
nyimporterade Alfa 166. Hittade den i 
Tyskland, diesel, bra skick, och djävligt 
snygg prisvärd bil. Jag har just köpt hans 
gamla 164 3.0 som gått sina 16.000 mil 
och sneglar lite avundsjuk på hans nyare 
bil, Ja.suck .. vem är inte torsk på Alfa 
Romeo? För den har ju erkänt halvdant 
elsystem, dyr service, uselt andrahands-
värde få verkstäder, lite tillval på nybil 
osv, Idag finns den ju inte ens att köpa 
förutom 2 småtråkiga modeller med 
grodögon. 

Men vi börjar från början. Jag är 
kanske 12 år och pappa och jag är på 
Skarpnäck i Stockholm och tittar på 
banracing. Vi ser 60 talets sportbilar alla 
standardbilar som är trimmade till max, 
det luktar olja och däck. De är trimmade 
Volvo PV Renault 8 Fiat Abarth någon 
MG kanske och....Kronegård i sin Alfa 

Romeo... shit vilken bil. Pappa och jag 
är helt uppslukade av Alfans motorsång 
och väghållning. Efter åt får vi gå in i 
depån vi går direkt fram till Alfan med 
beundrade blickar. Det första man ser 
är den runda logan... jag är redan såld 
...vilken design vilken attityd på bil. Det 
skulle dröja till 1984 innan jag fick äga 
min första röda Alfa Sprint 1978. 

Bilen fanns i Tumba och kostade 
16.000, jag var otroligt stolt ! idag hade 
man nog tyckt att 15” fälgarna med 170 
däck kändts lite tunna, Finishen var 
inte heller den bästa, apelsinlack, detal-
jer som lossnade dörrar som glappade. 
Efter en hostattack där laddningsrelät 
lagt av och batteriet kokade så fick jag 
nog. Innan dess hade bromsarna fram 
fått för mycket olja från motor och 
växellåda. Sagt och gjort det blev en 
annons och folk ringde som galningar, 
Apelsinlacken hade fått så mycket vax 

TORSK PÅ ALFA ROMEO

TEXT OCH FOTO: MATS REHNSTRÖM

Så vad är det som 
är så speciellt med 
Alfa? 
Är det den Italienska sportbilsdröm-
men för många som inte har möjlig-
het att köpa en Ferrari eller Maserati?

...eller är det för att just Ferraris F1 
stall har sina rötter i Alfa Romeo ?

...eller är det för många skulle vilja 
äga en men inte riktigt vågar ? 

eller är det som kollegans flickvän 
besviket skrek när en ny Nissan 
Primera inhandlats, 

” varför köpte du en bilskolebil ” ? 

” jaha vad gillar du för bil då ? 

“ Jag gillar Alfa Romeo “

WOMEN JUST LOVES ALFA ROMEO!

att den dröp och jag tyckte den gått från 
rödmatt till halvblank

En av spekulanterna gav mig direkt 
rådet att vaxen bilen innan den visades... 
han skulle bara vetat!.

Detta är faktiskt till dags dato min 
bästa bilaffär.

Jag körde 4000 mil och fick betydligt 
mer än vad bilen kostade, hur var det 
med Alfas dåliga andrahands värde?

Nu följde några tunga år med många 
skitbilar som Ford, Passat,tom en Lancia 
eller SAAB 600 som den hette då kul bil 
faktiskt men ack så mycket småfel.

Nytt jobb och nya möjligheter gjorde 
att jag köpte en ny Alfa 33 svart 1,5- 86. 
Vingen bak förpliktade och den pigga 
boxermotorn varvade vasst. Kändes som 
Alfa hade höjt kvaliten från Sud tiden, 
även om detta var en sud i grunden, 

En obegriplig panel nertill kallad Alfa 
control skapade många skratt. Här för-
verkligades alla fördomar om Alfa och 
elsystem, Panelen blinkade oavbrutet 
rött varnade både för olja och bromsar.

Den hade dubbla weber där tomgång-
en stod onödigt högt, Sagt och gjort hur 
svårt kan det vara ? Kollade gasspjällen, 
såg att de bottnade en liten skruv på en 
platta och skruvade lika mycket på båda 
sidor, 2 veckor senare var jag tvungen 
att lämna in bilen efter att den gick som 
skit. På Power car fick jag mig en utskäll-
ning som heter duga, Efter att ha förevi-
sats om alla vakumslangar man behövde 
för att ställa in förgasarna så har jag inte 
meckat med en alfa sen dess.

Hade mycket otur med den bilen, 
grannfrun backade på den ( svarta och 
gråa bilar krockar mest) blev påbackad 
av en tysk långtradare på Essingeleden 
i kö, barnen skrek och var livrädda. En 
kort sejour i VW passat var det åter dags 
för Alfa. Nu en Vit 164 2.0. Faktiskt en 
mycket bra bil med lite problem, härlig 
timing i dörrar och kvalité rakt igenom 
även om 2.0 kändes lite seg ibland. Nu 
följde 2st 156or en 00 och en 03 båda 
körde jag 10.000 mil utan större problem. 
Ja kamremsproblem på första med långt 
verkstads besök och den andra körde jag 
in i en lyktstolpe stressad letande efter 
parkering.

Det var nu den kom, I mina ögon 

en av de vackraste standardbilarna på 
marknaden. Stockholms bilsalong 2006, 
Alfa 159 Rosso, oj vilken skönhet.

Jag blev bokstavligen förälskad i fron-
ten med de underbart kaxiga strålkas-
tarna, Köpte den som demoex på hösten 
tror jag var en av de första som körde 
159 an, Under åren har man även lurat 
släkt och vänner att köpa Alfa, Min far 
har haft 3 st Alfa 33 1,7, Alfa 75, Alfa 155. 
Sonen har haft Alfa 164 3.0 Super. Alfa 
155 var ingen höjdare i standard version, 
även om Larini och Nanini körde skjor-
tan av BMW och Audi. 

155:an var kanske för mycket Fiat 
Tempera tyvärr.

159 SW 2010, 10.000 mil byts till en nästan ny 159 2012.

Familjens båda Alfa 159, snyggaste bilarna på gatan.

164 med underbara 3.0 motorn.

164 2.0 - 92, pålitlig men lite trög. Min första röda Alfa Sprint -87.
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  vi ger ny energi till 
     gamla och nyare alfor. 

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

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

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

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

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

nysydd ”fin-redning” bertone

passar till b
ertone och al

fetta

ultraljudstvätt av förgasare

helrenoverad bertone 2000 väntar på torra vägar

nyhet! progra
mmerbar för g

ata och bana

TWINAIR–
TEKNOLOGIN I 

FIAT 500C

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: STAFFAN ERLANDSSON & FIAT

Under senare år har biltillverkare lanserat idel nya fantasifullt benämnda moto-
rer med betydligt lägre förbrukning och utsläpp. Ford fastnade för Ecoboost, 
Opel för Ecotec, Volvo för DRIVe och Fiat valde Twinair, som syftar på de tvenne 
cylindrar som utgör hela motorn. 0,9 Twinair återfinns även i MiTo, dock med 
en starkare version på 105 hk. Inga uppgifter tyder på att den ska komma till 
Sverige, även om 105–hästarn sägs hamna i 500:an snart.



FIAT500CTWINAIRFIAT500CTWINAIR

36 37

MOTOR
Bensin, tvärställd  2–cyl, dubbla överliggande kamaxlar. Turbo.
Borrning x slag 80,5 x 86,0 mm
Volym 875 cm3

Kompression 10:1

FORMKURVA ENLIGT FIAT 
Max effekt 85 hk vid 5 500 r/min
Max vridmoment 145 Nm vid 2 000 r/min 
Acceleration 0 – 100 km/h 11,0 s
Toppfart 173 km/h 
Vikteffekt 12,6 kg/hk
Litereffekt 97 hk/liter 
Förbr. bl. körn. Man 4,1 l/100km, Dualogic 4,0 l/100 km
Förbr. landsväg Man 3,7 l/100 km Dualogic 3,6 l/100 km
Förbr. stad Man 4,9 l/100 km Dualogic 4,6 l/100 km
Koldioxidutsläpp 95 g (manuell) 92 g (Dualogic)

KRAFTÖVERFÖRING
Testbilen 5–växlad robotiserad automatisk växellåda, finns även med manuellt 5–växlad.

MÅTT OCH VIKT
Längd/bredd/höjd  359/163/149 cm
Axelavstånd 230 cm
Spårvidd fram/bak 141/141 cm
Tjänstevikt 1 072 kg
Tankvolym 35 liter
Bagagevolym 185–550 liter

HJULUPPHÄNGNING
Skruvfjädring. 
Fram: fjäderben med undre triangellänk och kränghämmare. 
Bak: torsionsaxel med kränghämmare.

STYRNING
Kuggstångsstyrning med servo, vändcirkel 9,3 m.

HJUL
Fälg fram/bak 6Jx15
Däck 185/55/15

BROMSAR
Skivor, ventilerade fram, solida bak. Låsningsfritt system. 

PRISER 500C (www.fiat.se 15 jan 2014)
500 C Lounge
Twinair 0,9 85 hk 5–vxl manuell 178 990 kr

DATA Fiat 500C MULTIAIR

Ett problem är dock utlovad kontra 
verklig bränsleförbrukning. Blandad kör-
ning på angivna 4,1 l/100 km är en siffra 
som jag trots nitisk eco–körning inte 
kommer i närheten av. Sanningen ligger 
drygt 2 dl längre bort – snittet under tes-
tet hamnade på 6,5 l/100 km! Som jämfö-
relse kan nämnas att min panda 1,2 nöjer 
sig med 5,4 l vid samma körning.

För mig kan Fiat 500 helt klart vara 
ett alternativ, dock endast som andrabil. 
Twinair var en trevlig bekantskap och 
då den dessutom förpackats i något så 
design– och forminriktat paket som Fiat 
500 finns det många nervändar som sig-
nalerar köp, köp! Men bara med manuell 
låda. Och kanske 105 hk, för det tål chas-
sit utan problem.

Twinair–motorn är en helt ny upp-
levelse för den som är van att köra på 
känsla där ljud och vibrationer ger dig 
ledtrådar om hur du ska gasa och växla. 
Motorljudet är härligt hårt och rappt, 
speciellt vid högre varvtal under hård 
acceleration. Ljudet påminner mycket 
om tvåcylindriga mc–motorer, i mitt fall 
kom vackra ljudpåminnelser från snö-
plogande med en tvåcylindrig fyrhjuling 
på maxvarv tillbaka. Problemet i början 
kan vara att tolka denna ljudbild, som 
inte alls sparkar instinkten för växling 
och känslan av att veta var i varvtalsre-
gistret du befinner dig som då du kör en 
vanlig Alfa Romeo. Den mänskliga hjär-
nan lär sig dock snabbt, och redan efter 
en kort tur kommer jag på mig själv med 
att vilja accelerera upp genom växlarna 
för ljudets skull – ett klart plus på en bil!

Just denna Twinair–maskinen har 
packats full med teknologi som exem-
pelvis multiair för att kunna styra 
ventilerna med hög precision för att 
minimera förbrukning och utsläpp, 
liksom en liten och lättpåverkad turbin 
i turboaggregatet. Lägg till detta möjlig-
het att välja läge på motorns arbets–sätt, 
på sätt och vis liknande våra Alfors 
DNA–väljare, där det miljövänliga läget 
ECO sänker vridmomentet från normala 
145 Nm till 100 Nm vid 2 000 v/min för 
att minska förbrukningen och ge föraren 
ett tips om att det som erbjuds är mer 
lämpligt för mjuk körning i stadstrafik. 
Servostyrningen hoppar också över i 
det mer lättvevade CITY–läget. Är bilen 
dessutom utrusad med den robotiserade 
växellådan Duologic lyser ett stort E på 
huvudinstrumentet, samtidigt som väx-
lingen då sker efter ett mer energisnålt 
mönster.

Jag misstänker att Twinair–motorn 
gärna avfärdas som något litet elände 
lämpligt för småbilar, gräsklippare och 
fyrhjulingar. Stanna då upp ett tag 
och betänk vad ordet down–
sizing betyder på 
svenska 

och observera vad som idag sker i bil-
världen. Allt blir mindre, det påstås till 
exempel att BMW:s nästa 5–serie ska 
erbjudas med tre–cylindrig motor…  
Twinair bör betraktas som ett väldigt 
stort steg i utvecklingen av bensinmo-
torn, något som också uppmärksammats 
av juryn till International Engine of the 
Year som 2011 gav just Twinairmaskinen 
fyra av totalt tolv titlar; bästa nya motor. 
bästa gröna motor, bästa motor under 
1 liter och slutligen själva bästa motor 
2011.

Ingen motor lanseras heller utan pro-
centuella angivelser av förbättringar. 0,9 
Twinair är inget undantag. Jämfört med 
exempelvis Pandans 1,2 8V är effekten 
23 procent högre, jämfört med Grande 
Puntos 1,4 16V drar den hela 30 procent 
mindre bränsle och i jämförelse med 
motsvarande fyrcylindriga motorer är 
den 23 procent kortare och 10 procent 
lättare. Dessutom är Start & Stopp–
funktion standardutrustning, som vid 
provkörningen fungerade utmärkt 
med temperaturer några få grader över 
noll–strecket. Med andra ord är det idel 
fördelar på papperet.

Att köra en Fiat 500 kräver eftertanke. 
Det är en liten bil, den är gullig och den 
är fräck. Förväntningarna bör anpassas 
efter vad det är för slags bil. Blixtsnabb 
styrning, abnorm bromsförmåga eller 
annat som associeras med sportigare 
bilar är egentligen irrelevant.

Med detta i åtanke tycker jag Fiat 500 
är en ytterst behaglig bil. I jämförelse 
med min Panda 1,2 från 2005 – som 
är mycket nära besläktad med 500:an, 
liksom senaste utgåvan av Ford Ka – 
är 500:an ett underverk. Ljudnivån är 
behaglig för att vara cabriolet, känslan i 
material 

likaså. Vid körning på knölig grusväg 
var chassit helt tyst – inget slammer eller 
lösa inredningsdetaljer. En störande 
detalj är dock A–stolparna, som krävde 
aktiv spaning i korsningar.

Testbilen är utrustad med en femväx-
lad robotiserad manuell växellåda som 
gärna lyssnar till namnet Dualogic.( 10 
000 kr). Den arbetar automatiskt, givet-
vis möjlig att växla med spak eller (som 
tillval för 1 000 kr) paddlar på ratten. 
Tanken är god och automatlåda är alltid 
trevligt i stan, men konstpausen mel-
lan växlingarna är för lång. Alldeles för 
lång. Jag väljer manuell låda alla dagar, 
men för avspänd stadskörning är det 
Dualogic som gäller.

Med tygtak skapas också en närvaro 
som accentueras väldigt väl vid möte 
på smal 90–väg med stor långtradare. 
Ljudnivån är betydligt högre än med 
plåt–tak, något jag dock kan leva med 
då sommaren istället släpper in solljus, 
fågelkvitter och dofter.

Motorn går ganska rått och durrigt 
på lägre varv, vilket är just det varvtal 
som växellådan strävar efter då du kör 
i ECO–läge. Vridet är gott, från strax 
under 2 000 v/min skjuter det dock 
på bra ända uppemot 5 000 v/min, 
där det hela planar ut. Accelerationen 
är dock god, med en fullt godkänd 
nolltillhundrasiffra på 11,0 sekunder. 
Motorvägstempo och däröver är fullt 
möjligt i denna lilla bil.

Stereon har utrustats med tillvalet 
Interscope ljudsystem (4 000 kr) som ger 
en behaglig ljudbild. Andra tillval är 
rattpaddlar (1 000 kr) som låter föraren 
använda egen logik i stället för Dualogic, 
xenonljus med strålkastarengöring (7 
000) samt automatisk klimatanläggning 

(4 500 kr). Priset springer lätt 
iväg, och att handla 

500C för dryga 
200 000 kr är 

inga pro-
blem.

Vid hopfällning vecklas bälgen ihop. Gott vind-
skydd från karossen, himlen rakt upp.

Fiffigt mellanting mellan stort soltak och 
cabriolet.

Uppfällt tak, integrerad spoiler med högt 
bromsljus.

Twinair väl dold bakom plastkåpa. Inte stor på 
jorden men stort ljud.

Bagageutrymmet lagom för två kabinväskor.

All information i ett och samma instrument.

Detaljrik och snirkligt formgiven inredning. 
Elhissknappar från Panda generation 2!

Om Fiat 500 vore ett bakverk ligger Prinsess–stubben nära tillhands. 
Sött, stabbigt och gulligt!
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Detta är en fortsättning på föregående två artiklar från gamla KB, och försö-
ker beskriva hur däckens krypvinkel utnyttjas till att ge bilen det uppträdande 
man önskar i kurvorna. 

Sidokraften:
Ju större sidkraft, desto större krängning. Centrifugalkraften kan man beräkna ur 
formeln F=mv2/r, där kraften är F Newton, m bilens vikt i kg, v dess hastighet i m/s 
och r är kurvradien i m.

Krängningscentrum: 
Detta är den punkt kring vilken bilen vrider sig då den utsätts för sidokrafter. Den 
ligger nära bilens centrumlinje, men dess höjd över marken är beroende av hur hjul-
upphängningen är konstruerad. Hur man geometriskt tar fram krängningscentrums 
läge tänker jag inte gå in på här, utan konstaterar endast att fram- och bakvagn oftast 
har olika högt belägna krängningscentra. Drar man en linje mellan krängningscen-
trum för fram- och bakvagn får man en linje, kring vilken bilen vrider sig då den 
utsätts för sidokraft. Bild 3 visar hur man kan föreställa sig ”krängningsaxeln”, den 
tänkta linjen kring vilken bilens kaross vrider sig vid krängning. Vi förutsätter att 
bilens chassi är helt styvt. 

Jaha, och se’n då? 
Vi kommer nu till den springande punkten, det som över huvud taget gör 
det möjligt att ge bilen välbalanserade vägegenskaper: Den hjulupphäng-
ning, fram eller bak, som har den högsta krängstyvheten överflyttar mest 
kraft till ytterhjulet då bilen kränger. Det hjulet får störst krypvinkel. 
Genom att matcha fjädringsstyvheten fram och bak på lämpligt sätt, kan 
man ge bilen önskat uppförande i kurvorna:

Tankeexperiment:
Antag att man sätter i extremt hårda fjädrar fram, och mycket mjuka 
fjädrar bak! Vad händer i kurvan? – Jo, bakvagnen med sina ynkliga fjäd-
rar kan ju inte bidra mycket till att motverka krängningen, det får fram-
vagnen ensam klara av. Ytterhjulet fram blir alltså väldigt hårt belastat 
medan bakhjulen har det bekvämt, med en jämn lastfördelning mellan 
inner- och ytterhjul, oberoende av att bilen just rundar en kurva. Som vi 
tidigare konstaterade ger stor belastning stor krypvinkel, bilen i exemplet 
kommer alltså att få stor krypvinkel på det hårt belastade ytterframhju-
let, medan krypvinkeln för bakhjulen förblir liten. Bilen understyr alltså 
kraftigt! Genom att öka krängstyvheten bak med hårdare fjädrar och 
krängningshämmare kan man låta bakhjulen ta en större del av lasten i 
kurvan, varvid krypvinkeln ökar bak och minskar fram, bilen blir mindre 
understyrd, eller rent av överstyrd.

Tumregeln blir alltså: Stor krängstyvhet fram ger ökande understyr-
ning, hårdare fjädring bak ger mer överstyrning. Med rätt kombination 
av styvhet fram och bak blir bilen välbalanserat neutralstyrd, kanske med 
en dragning åt över- eller understyrning, beroende på hur föraren vill ha 
bilens uppförande. Formelbilar har ofta justerbara krängningshämmare, 
med vars hjälp föraren kan ändra bilens krängstyvhet under tävlingens 
gång. På så sätt kan han kompensera inverkan av ojämnt slitna däck, 
minskad vikt p.g.a. reducerad bränslemängd etc. 

Brasklapp: 
Detta låter ju tilltalande enkelt, hårdare fjädrar fram ger mer understyr-
ning och tvärt om. Dessvärre är inte allt så enkelt i praktiken. Andra feno-
men kan ge den motsatta effekten: Understyrning kan bero på att bilen 
kränger, varvid hjulens cambervinkel ändras så att endast däckens kanter 
ligger an mot asfalten. Om man styvar upp framvagnen minskar kräng-
ningen varvid däckets hela bredd ligger an mot vägbanan. Detta kan ge 
så mycket bättre grepp att effekten blir minskad understyrning, trots att 
den ökade lastförskjutningen i sig ger mer understyrning... 

Som så ofta är det endast den hårda vägen som till slut ger rätt resultat, 
modifiera, prova, ändra, prova igen o.s.v. o.s.v.

Krypvinkeln är ett mått på hur mycket ett däck ”hasar” i kurvorna, skillnaden 
mellan den riktning i vilken hjulet pekar, och den verkliga färdriktningen, bild 1. 
Krypvinkeln (Slip angle) ökar då den vertikala belastningen på däcket tilltar, och 
det är inte ett linjärt förhållande, utan krypvinkeln ökar snabbare än belastningen, 
bild 2.

I bilens tyngdpunkt kan man tänka sig att all dess massa är samlad. Lyfter 
man bilen i ett ”snöre” fäst i tyngdpunkten hänger bilen horisontellt. Kör man i 
en kurva kommer centrifugalkraften att angripa i tyngdpunkten och sträva att 
”stjälpa” bilen, den kränger. Hur mycket den kränger beror av flera faktorer:

BJÖRN SANDBERG

Bild 1.

Bild 2.

Bild 3.

Bild 4.

Tyngdpunktens läge:  
Av bild 3 framgår även tyngdpunktens läge, på 
höjden H över krängningsaxeln. 

Låg tyngdpunkt ger kort hävarm, litet H, för kraf-
ten att verka på, alltså liten krängning. Teoretiskt 
skulle man kunna bygga hjulupphängningen så 
att krängningscentrum och tyngdpunken kom på 
samma höjd och inte få någon krängning alls. En 
annan intressant tanke är att om man lyckades 
få tyngdpunkten lägre än krängningscentrum, då 
skulle bilen luta inåt i kurvorna... 

Krängstyvheten:
Det som motverkar krängningen, då sidkraften tar tag i bilens tyngdpunkt 
och försöker välta den, är ju fjädrarna och krängningshämmarna. I bild 3 är 
fjädrarna symboliserade av ett par ”klockfjädrar”. Hårdheten på fjädrarna 
och krängningshämmarna är naturligtvis avgörande för krängstyvheten. 
Även placeringen av fjädrarna har inverkan, se bild 4. Fjädrar placerade 
nära hjulen har en längre hävarm att arbeta med, och ger därför högre 
krängstyvhet. En bil utan fjädrar skulle inte kränga alls, om man bortser 
från däckens hoptryckning, men den skulle vara i det närmaste okörbar ...

 Fjädrarnas hårdhet är en kompromiss mellan komfort och vägegen-
skaper. Ofta ger en komfortabel fjäderhårdhet alltför stor krängning i kur-
vorna, varför biltillverkaren kompletterar med s.k. krängningshämmare. 
Dess uppgift är att flytta över last på ytterhjulen då bilen kränger, och alltså 
göra fjädringen hårdare för det belastade ytterhjulet i en kurva. Man kan 
föreställa sig att då bilen kränger tenderar innerhjulet att röra sig nedåt, och 
vrider därvid krängningshämmaren. Dennas andra ände trycker då ytter-
hjulet nedåt och motverkar alltså krängningen. 
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Klubbens klurigaste 
kille korad!
Årets nötskörd var nog en av de mest hårdknäckta i manna- 
och kvinnominne! Endast 13 av Club Alfa Romeos skarpaste 
tänkare har sänt in sina lösningar. På något sätt har dock 
dessa tappra lyckats klura ut rätt svar på de flesta uppgif-
terna, vilket fyller Nöt-Red med både för- och beundran!

Allra mest imponerande är årets segrare William Hardie, som 
löst samtliga uppgifter korrekt! För denna bravad får han ett 
rungande Grattis, och fritt medlemskap i CAR 2014.

Ett hedersomnämnande går till blixtsnabbe Pontus Larsson, 
som skickade in sitt bidrag redan långt före jul, och trots tids-
pressen erövrat en hedersam plats mitt i klungan! Han erkän-
ner att han satt hela familjen i hårt arbete med nötterna, men 
det förringar knappast prestationen.

Poängprincip: Delfrågorna kan i flera fall, var och en 
vara lika knepiga som flervalsfrågorna. Nöt-red. har där-
för i sin omätliga välvilja beslutat utdela upp till 3 poäng 
på uppgifterna 11-12 & 14-20! Maximal poängsumma blir 
därför inte mindre än 38p!

1. Bilen är, som alla deltagare visade sig känna till, Alfa Romeo Disco 

Volante från 1952, med carrozzeria från Touring. Namnet betyder ju 

ordagrant flygande tefat, men lär ha varit mer än en formgivningsöv-

ning, utvecklad i vindtunnel, bl.a. för minsta störningar vid kraftig sid-

vind. Motorn var en 4:a på 2 liter, baserad på motorn i 1900-modellen, 

och utvecklade 158 hp. Bilen fanns även i Coupéutförande.

2. Den kraftigt doserade kurvan är en del av den gamla slingan på Monza, 
byggd 1954. Den användes faktiskt även för Formel 1, sista gången år 1961, 
trots att G-krafterna och den ojämna ytbeläggningen tenderade att skaka 
bilarna till smulor och slita däcken i stycken. En svarare är inne på Booklands, 
som han hävdar skall vara känd under namnet The Brickyard. För det klaver-
trampet skall han nu skriva 100 gånger på svarta tavlan: Indianapolis Motor 
Speedway kallas ofta the Brickyard.

3. Bilden visar en 
kopplingslamell. 
Friktionsbeläggen är 
sintrade, dvs ”bakade” av 
pulver vid hög temperatur 
och tryck. Genom att 
välja en pulverkombina-
tion med järn, koppar, 
brons etc kan man ge 
beläggen hög friktion, 
slitstyrka och tålighet 
mot värme. Lite oväsen och ett abrupt ingrepp får man på köpet. Ingen 
svarare satsade på alternativet med Franciskanerna, antagligen till stor 
lättnad för gråbröderna…

5. På Pikes Peak i Colorado har backtävlingar ägt rum ända sedan 

1916. Målet ligger på 4300 m höjd, och dikena är djupa. Sedan ett par 

år tillbaka är hela banan asfalterad. Sebastian Loeb krossade i den 

senaste tävlingen inte enbart sina motståndare, utan även banrekor-

det, med en snittfart på 145 km/h… Bilen är en till Peugeot maskerad 

sportvagnsprototyp, med 4-hjulsdrift och 875 hp, vikt 875 kg…

8. Bilden från 1956 
visar lastning av IBM:s hårddisk, modell 350 
Disk File. Den vägde 
närmare ett ton, och 
hade en lagringskapa-
citet på 3.75 Mbyte, 
och kunde därmed nätt 
och jämnt ha lagrat ett 
par av bilderna i årets 
Hjulnötter… För att klara denna uppgift innehöll 
den 50 st. 600 mm stora skivor, som snurrade 
med 1200 rpm. Man 
kunde hyra en för $3200 per månad, ungefär då gällande inköpspris på en 
fabriksny Chevrolet Corvette…

7. På 50-talet tillverkade Maserati 

även motorcyklar, både med 2- och 

4-taktsmotorer, något som förvånans-

värt många deltagare kände till. Bilden 

visar en 2-taktare, antagligen en 125 

Sport. Verkar som om emblemen oför-

klarligt nog hade trillat bort från fråge-

bilden, men här finns de med…

9. År 1829 besökte Felix Mendelssohn ögruppen Hebriderna 

utanför Skottlands västkust. Där, på ön Staffa, finns en mäktig 

grotta vars akustik inspirerade honom till en ofta spelad ouvertyr, 

Hebriderna eller Fingals grotta. 

– Detta är en uppgift där ledtråden tycks ha vållat större huvudbry 

än huvudfrågan! Notviken syftade på orten utanför Luleå, känd som 

hemort för Martin Ljung, vilket leder tankarna till landsplågan Fingal 

Olsson ur Povel Ramels revy Funny Boy. Att ingen verkar fått annat 

än extra bekymmer av denna ”hjälp”, kan endast tolkas så att delta-

garna är väsentligt yngre än Nöt-Red!

Alf har noterat en mer subtil ledtråd, inbakad i alternativens namn: 

”Mozart hette förvisso inte Wolfram i förnamn och man kan heta både 

Jern, Malm, Silver och Messing men knappast Neodym.” – Så är det, 

Mozart hette Wolfgang och Neodym är en metall. Hummels förnamn 

var Nepomuk (– Jo, faktiskt!)

6. Varför däck av olika fabrikat skall skiftas på olika sätt, verkar rätt obegripligt, men så står det i instruktionsböckerna för Alfas Giulia-modeller. Anders B är inne på att det kan bero på skillnad mellan radial- och diagonaldäck, men leve-rerade verkligen Pirelli diagonaldäck i mitten av 60-talet? Hur många ägare som verkligen brydde sig om att inkludera reservhjulet i rundgången, 
det är nog en annan historia…

4. Raka avgasrörs-
pipor utnyttjar kanske 
inte möjligheterna till 
avstämning optimalt, 
men ger ett tilltalande 
enkelt avgassystem. 
Dan har svarat BRM, 
vilket är korrekt, men 
antytt att det var deras V16 som avsågs, vilket är fel, ty, som William påpe-kar, ”BRM V16 1949 hade ett liknande arrangemang men med horisontalrör”. 
– Alltnog, BRM P57, hade rör som påminner om de på frågebildens Auto Union. Motorn var en V8 på 1.5 liter, och Graham Hill vann VM med bilen år 1962. 

NÖTREDAKTÖR: BJÖRN SANDBERG

William Hardie Vessigebro 38

Alf Hansson Lessebo 37

Kenneth Winberg Marieholm 36

Martin Frykstam Svedala 36

Olof Cederberg Lidingö 36

Pontus Larsson Mörrum 35,3

Dan Strandlind Uddevalla 35

Lars Ryefalk Tibro 34

Per-Håkan Persson Kävlinge 30

Ola Sjösvärd Ellös 28,3

Lennart Henjer Karlshamn 19,3

Anders Björnson Trollhättan 17

Anders Edholm Täby 16

Resultat i 2013 års Nötdrabbning:

Utom tävlan, för sent inkommen lösning:
Erik Mitchell 34,7
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11. Bild 11 visar en glimt från GP-tävlingen Coppa Ciano 1938, som regel-

bundet kördes i Livorno, i Toscana. Den monoposto, i vilken Rudolf Caracciola 

sveper förbi ett café, är en Mercedes W154, med en överladdad 3-liters 

V12:a på 450 hp. Några deltagare har satsat på W125, men med sin 5.8 

liters raka 8:a var den inte godkänd i 1938 års reglemente, som begränsade 

motorstorleken till 3 liter. Bilden i KB var rätt liten, men med förstoringsgla-

sets hjälp kan man säkert se vilken modell det rör sig om:

12. Formelbilen är en Plastic Padding-sponsrad Chevron B42, en Formel 2-bil från 1978, med 2-litersmo-tor från Brian Hart. Föraren är ingen annan än nuvarande F1-kommentator Eje Elgh, på väg mot en hedrande andra-plats i tävlingen på stadsbanan i Pau, i sydvästra Frankrike. Per-Håkan har föreslagit Karlskogabanan, och visserligen har Eje en kurva där, men denna stämmer dåligt med den på frågebilden, och har ingen filmarkering på asfalten. Bra försök, dock!  Så vitt Nöt-Red känner till körs fortfarande tävlingar i Pau, som på denna bild.

14. Lancia D50 
presenterades 1954. 
V8:an var naturligt-
vis strax under 2.5 
liter, maximal slag-
volym enligt då gäl-
lande F1-reglemente. 
Konstruktör var ingen 
annan än Vittorio 
Jano, tidigare verk-
sam hos Alfa Romeo. 
Bilen, med sina 
karaktäristiska utriggade bensintankar, var mycket avance-rad för sin tid, men Lancias ekonomi var klen, och år 1955 donerade man hela projektet till Ferrari. På den här bilden från Ferraris F1-verkstad, kan man se att bilen pryds av en cavallino rampante.

17. Bild 17 visade en bil från den tyska tillverkaren Glas, en 1700 Sedan. År 1962 introducerade man kamaxeldrivning med hjälp av en kuggrem. Många andra biltillverkare, som borde begripit bättre, anammade denna högst tveksamma lösning, med känt resultat… Glas köptes 1966 av BMW, som snart nog fasade ut märket.
Denna bild visar en annan modell från Glas GmbH, en Gogomobil. Den krävde inga kamremsbyten, drevs av en 2-cylindrig 2-taktare! (Bilen på bilden är extrautrustad.)

20. Slutspurten, nu skiljer vi agnarna från vetet:

a. Motorn konstruerades av Porsche, för McLarens MP4/2 
år 1984. 1.5 liter V6 turbo, > 800 hp. Stallet grundades på 
60-talet av Bruce McLaren, härstammande från Nya Zeeland. 
Här gäller det att läsa frågan ordentligt, och inte svara med 
något annat, som t.ex. en lång utredning om Dr. Porsches 
hemort…

b. Sexhjulingen 
byggdes för Formel 
1 av March år 1976, 
antagligen som en 
reaktion på Tyrrell 
P34 med fyra fram-
hjul. Beteckningen 
var 2-4-0 och häm-
tades från Whytes 
system för klassificering av hjul/axlar på lokomotiv! Bilen 
kom aldrig till start i någon tävling. MARCH är, som Alf 
förklarar, ”en förkortning av grundarna till märket – Max 
Mosley, Alan Rees, Graham Cooker och Robin Herd”. – 
Mosley blev långt senare president i internationella bilsport-
förbundet, FIA. Han efterträddes 2009 på den posten av 
Jean Todt, tidigare stallchef hos Ferrari.

c. Bilderna visade en Morris Minor, 
brittiske skådespelaren Eric Sykes, 
en plankstek och en lastbil. Idén 
var att detta skulle leda tankarna 
till den andra versionen, från 1979, 
av komedin Plankan, visad i svensk 
TV många gånger. Lastbilen i 
denna mycket engelska och sko-
jiga film körs av ingen mindre än 
James Hunt, i filmen försedd 
med lapp över ena ögat och uppenbart klen syn. Hunt blev 
F1-världsmästare för McLaren år 1976.

15. Filmen är Duck 

soup, i svensk ”översätt-

ning”  Fyra fula fiskar… 

Groucho är statsöverhuvud 

i Freedonia, och lystrar till 

namnet Rufus T. Firefly. 

Hans sekreterare spelas av 

den fjärde Marxbrodern, 

Zeppo. Varför bröderna 

på postern sitter i bilar på 

startlinjen är svårbegripligt 

och har absolut ingenting 

med handlingen i filmen att 

göra…

18. Den mest hårdknäckta nöten i år! 

Strøyers teckning visar Fakiren vilande sig i 

skuggan av ett äppleträd, vilket slagit rot i huvu-

det på den saktmodiga modern till favorittor-

paren Adrian, i färd med att plocka äpplen till 

desserten. Efter att ha beskrivit denna händelse 

tillfogar författaren: Detta är verkligen sant, och 

jag tål intet tvivel därom. 

Bokens författare är alltså Axel Wallengren, 

mer känd som Falstaff, fakir. Flera svarare har 

satsat på den stygge Janne, i stället för Adrian, 

men han figurerar i en helt annan berättelse. 

16. Här hade vi tre gubbar, med det gemensamma förnamnet 

Alfred. Butlern Alfred Pennyworth, vars arbetsgivare ju är Batman, 

eller civilt, Bruce Wayne. MAD:s maskot heter Alfred E. Neuman och 

Alfred Nobel är en välkänd krutgubbe, med ”stuga” i San Remo i 

Italien. Alf ger mer information: ”Det är blommor från San Remo som 

pryder Nobelprisutdelningen varje år liksom vid Nyårskonserten från 

Wien varje nyårsdag.”

13. 217584369521871584783689871462741515722832

Denna uppgift blev, inte helt oväntat, en mardröm att bedöma. De svarande 

föreslår de mest egenartade och obskyra sifferkombinationer, t.ex. Porsches 

projektnummer på vissa högerstyrda modeller(!). Ferraribilar med helt okända 

nummer dyker upp. En tävlande har trott att man kunde ta siffrorna i vilken 

ordning som helst och kombinera fritt… Varken dessa påhitt, eller tal med 

insmugna skiljetecken, som 8.32 godkänns, utan endast väl etablerade siffer-

kombinationer. Tre rätta tal ger 1 poäng. Exempel på godkända bilmodeller:

Tipo 158. Grand Prix-vagn från Alfa 

Romeo, vinnarbil i slutet av 40-talet:

Alfa 146. Inte lika upphetsande, men 

billigare i drift:

722. – Martin får en guldstjärna för 

startnumret på den Mercedes 300 

SLR, i vilken Stirling Moss / Dennis 

Jenkinson vann Mille Miglia år 1955!

19. Fråga 19 belönar 
verkstadserfarenhet, och det 
var verktygens användning 
som efterfrågades. Alltså 
belönas endast svar som tyd-
ligt talar om vad grejorna har 
för uppgift! 

a. En brytgaffel, som, på ett ganska handfast sätt, används för 
att lossa styr- eller spindelleder.

b. En ventilfjäderbåge, för att klämma hop fjädrarna vid ventil(de)montering.

c. Ett överfall för att låsa kamaxeln, medan man joxar med dess remhjul, t.ex. för rembyte. 

10. Bilden 
visade två sex-
kantskruvar och en 
pinnskruv. Rätt svar 
var alltså, ingen!

En gammal käpp-
häst, skruvar har 
gängor men bultar 
är ogängade! Det 
finns alltså knap-
past en enda bult 
i en Alfa Romeo. 
– Nu är det är inga-
lunda Nöt-Red som hittat på denna definition, den gäller som Svensk Standard sedan länge, men har haft svårt slå igenom fullt ut. Hoppas CAR:s medlemmar framgent bidrar till en korrekt nomenklatur. Här ser vi käpphästen och ett antal skruvar, inte en bult i sikte!
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Många som fastnar för Alfa Romeo eller 
andra italienska bilmärken utvecklar 
även en stor passion för annat italienskt. 
Efter decennium av Alfa–ägande är Filip 
Wennergren mycket välbekant med 
detta, så då det kom sig att Filip efter 
många år i reklambranschen tyckte det 
var dags att prova något nytt gick Filip 
på sina känslor och satsade på något han 
verkligen känner för. Resultatet blev en 
till kaffemaskin ombyggd liten trehjulig 
skåpbil från Piaggio. 

Tillsammans med kollegan Douglas 
Lindström startade han sommaren 2013 
Papageno AB som via franchising driver 
Fogarolli-konceptet som med hjälp av 
två stycken Piaggio ”skåpmoppebilar” 
kan ta hög-klassigt kaffebryggande dit 
det behövs.

– Vi kan brygga kaffe varsomhelst då 
kaffemaskin och kylskåp kan drivas på 
gasol och el från ett extra batteri monte-
rat i bilen, berättar Filip. 

Den lilla skåpbilen är helt enkelt själv-
försörjande. Kaffe kan bryggas vare sig 
det är inomhus på konferens eller mässa 
eller utomhus på festival eller bilträff – 
allt fungerar.

– Första gången stod vi i Nyköping på 
en stadsfest, minns Filip. Det var nervöst 
till en början, men rätt fort var det bara 
kul. Folk var mycket nyfikna med många 
frågor, och det är just det som är så trev-
ligt, berättar Filip.

Det är ingen myt att italienskt kaffe 
bryggt på italienskt vis har en smak som 
ligger långt från svenskt bryggkaffe. 
Och att köpa en kopp kaffe från en röd 
Fogarolli-bil skapar också en känsla av 
Italien.

Under vintern har en av bilarna stått 
permanent uppställd i Solna Centrum. 
En dag kom en äldre herre förbi och bör-

Alfa Romeo handlar om känsla, 
passion, kärlek, stil, glädje och 
mycket annat som får upplysta 
och intelligenta människor att 
må bra i ett närmast magiskt 
lyckorus. 
Dessa känslor ligger aldrig långt 
bort, vad det än vara månde 
i Italien. Detta gäller i högsta 
grad kaffe, något som Filip 
Wennergren tagit fasta på. 

CAFFÈ MAGIA – 
MAGISKT KAFFE

TEXT OCH FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

jade småprata. 
– Han blev nyfiken och berättade att 

han inte druckit kaffe sedan 1948, berät-
tar Filip. Krigsårens surrogatkaffe föll 
honom inte i smaken, så han slutade 
helt enkelt med kaffe, fortsätter Filip. 
Jag lyckades få bjuda på en espresso 
som denne äldre man sakta smakade på. 

Därefter stod han alldeles tyst i drygt 20 
sekunder innan han lät underslippa sig 
ett enkelt men bra betyg; ”jag får börja 
dricka kaffe igen…”, berättar en leende 
Filip. 

En annan sann historia är den om en 
kvinna som köpte en espresso och bara 
stod där och log, fortsätter Filip. På frågan 

om varför hon såg så lycklig ut var svaret 
enkelt – hon trodde sig för ett ögonblick 
vara tillbaka i Italien på semester.

Undertecknad skriver under på detta. 
En dubbel espresso med en skvätt varm 
mjölk löper fullständigt amok i gomseg-
let på väg ner i magen. Det är skillnad 
på kaffe!

Kunderna är många och nöjda. I våras 
stod en av moderbolagets Piaggio på 
träffen i Krapperup 1 maj. Vattenfall, 
Unionen, STCC, Sweden Rock Festival, 
Tjejmilen och Midnattsloppet är andra 
nöjda kunder. Till sommaren är pla-
nen att dyka upp runt om i Stockholm 
längs gator och torg, samt givetvis på 

så många stora evenemang som möj-
ligt. Ser du en röd Fogarolli-Piaggio 
i Stockholmstrakten är det Filips och 
Douglas bil. 

Är du intresserad av att hyra in Filip 
och Douglas Piaggio når du dem på 
fbp12@fogarolli.com
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KLUBBSHOPPENKLUBBSHOPPEN

Lätt att hitta produkter 
och nyheter!

Välj mellan att få din 
order hemlevererad eller 
hämta ut den i vår butik.

Snabb och säker 
betalning med kort, 
PayPal eller faktura.

Du ser snabbt aktuellt 
lagersaldo och tillgängliga 
alternativ som till exempel 
storlekar.

Surfa in på
http://www.alfaromeoshop.se
för att handla på klubbshoppen!



48 49

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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SKICKA IN VIKTIGA DATUM FÖR TRÄFFAR, AKTIVITETER M.M. TILL NYHETER@ALFAROMEO.ORG

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

5  1 2

6 3 4 5 6 7 8 9

7 10 11 12 13 14 15 16

8 17 18 19 20 21 22 23

9 24 25 26 27 28

Februari

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

1  1 2 3 4 5

2 6 7 8 9 10 11 12

3 13 14 15 16 17 18 19

4 20 21 22 23 24 25 26

5 27 28 29 30 31

Januari

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

9  1 2

10 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

12 17 18 19 20 21 22 23

13 24 25 28 27 28 29 30

Mars

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

14 1 2 3 4 5 6

15 7 8 9 10 11 12 13

16 14 15 16 17 18 19 20

17 21 22 23 24 25 26 27

18 28 29 30

April

Manusstopp
KlöverBladet nr 2

Manusstopp
KlöverBladet nr 3

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

40  1 2 3 4 5

41 6 7 8 9 10 11 12

42 13 14 15 16 17 18 19

43 20 21 22 23 24 25 26

44 27 28 29 30 31

Oktober

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

48  1 2 3 4 5 6 7

49 8 9 10 11 12 13 14

50 15 16 17 17 19 20 21

51 22 23 24 25 26 27 28

52 29 30 31

1

December

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

18  1 2 3 4

19 5 6 7 8 9 10 11

20 12 13 14 15 16 17 18

21 19 20 21 22 23 24 25

22 26 27 28 29 30 31

Maj

KrapperupSkokloster

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

35  1 2 3 4 5 6 7

36 8 9 10 11 12 13 14

37 15 16 17 18 19 20 21

38 22 23 24 25 26 27 28

39 29 30

40

September

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

31  1 2 3

32 4 5 6 7 8 9 10

33 11 12 13 14 15 16 17

34 18 19 20 21 22 23 24

35 25 26 27 28 29 30 31

Augusti

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

27 1 2 3 4 5 6

28 7 8 9 10 11 12 13

29 14 15 16 17 18 19 20

30 22 23 24 25 26 27 28

31 29 30 31 31

Juli

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

22  1

23 2 3 4 5 6 7 8

24 9 10 11 12 13 14 15

25 16 17 18 19 20 21 22

26 23 24 25 26 27 28 29

Juni

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

44  1 2

45 3 4 5 6 7 8 9

46 10 11 12 13 13 15 16

47 17 18 19 20 21 22 23

48 24 25 26 27 28 29 30

November

3031
Manusstopp
KlöverBladet nr 4

Manusstopp
KlöverBladet nr 5

Manusstopp
KlöverBladet nr 6

Manusstopp
KlöverBladet nr 1 2015



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.
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