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Hösten är här och det är förändring från 
varma sköna dager till mer svala eller till och 
med kalla dagar och nätter, många har ställt 
av sina bilar och njuter av minnena. Det sista 
banmötet är avklarat, de sista större träffarna 
likaså och det blir mer och mer inomhusträf-
far med och utan bilar i närheten. 

Det är mer saker som förändras framöver, 
dels har vi nu två nya personer som framöver 
kommer att sköta redaktionen och det känns 
riktigt kul att få introducera Magnus Petsen 
och Arvid Müllern-Aspengren, de presenterar 
sig mer i redaktionsspalten. Det har under 
senaste månaderna öka i antal som skickat in 
artiklar om träffar, minnen, tekniska erfaren-
heter mm, fortsätt att skicka in material för det 
behövs för att fylla vårt fantastiska Klöverblad. 

Ytterligare förändring som sker är inom 
styrelsen där bl.a jag kommer avsluta min 
period som ordförande vid årsmötet i novem-
ber, efter sex år i styrelsen varav dryga fyra 
år so ordförande så är det dags att lämna över 
till nya krafter. Det har varit en fantastisk tid 
med roliga och bra styrelsemöten och med 
fantastiskt bra styrelsekollegor och jag kom-
mer att sakna en hel del av detta men kommer 

ändå vara med som stöd om och ev. när det 
kan behövs samt även vara med på andra sätt. 
Min sista ledare kommer ni dock att få i sista 
Klöverbladet i December med mer information 
vem so tar över som ordförande och andra nya 
styrelsemedlemmar.

Årsmöte blir i år i Stockholm 29 november, 
mer detaljerad information kan ni läsa lägre 
fram i tidningen men jag hoppas vi blir många 
som deltar både på möte och efterföljande 
middag.

Förutom att det alltid är kul att träffa lika-
sinnade, gamla och nya kontakter, så kommer 
det finnas en del annat som jag hoppas kan 
ge lite extra. Läs mer om årsmötet och anmäl 
er i tid så förenklar det för planering mm. 
Som vanligt är årsmötet kostnadsfritt, dock ej 
middag och ev. övernattning även om klub-
ben som valigt subventionerar för dig som är 
medlem. 

Vi ses där.
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4-cylindrig 1,8-liters DOHC-
aluminium motor (1.779 cc) 
matad med två dubbla Weber-
förgasare. Femväxlad manuell 
låda och skivor runt om var stan-
dard. Modellserien heter Giulia 
och har beteckningen 105. Just 
den här modellen brukar kallas 
Bertone-kupé men Giulia fanns 
även som öppen Spider-modell 

V8, en vackert röd cab i form av 
en 2600 Spider från tidigt 60-tal, 
liksom en mer folkkär men ändå 
vass och sportig familjemedlem i 
form av 1750 GTV från sent 60-tal.                                                                                                       

Den gula 1750 gtV
Alfa Romeo 1750 GTV blev 
en omedelbar framgång när 
den kom 1968. Den hade en 

klassiska Alfa Romeo-bilar från de 
goda åren på 1960-talet då märket 
levererade idel godispaket för 
körglada entusiaster. 

Här har vi ett gäng Alfor av 
olika typ och karaktär men med 
flera gemensamma nämnare. Vi 
har en orörd och diskret grå 2600 
Sprint från -63, ett exemplar av den 
fabulösa GT-vagnen Montreal med 

A
lfa Romeo är ingenting 
man viftar bort med 
ena handen. Namnet 
inger respekt med all 

sin racinghistoria. Glorian falnade 
dock betänkligt på 1970-talet i och 
med att Alfasud och den typen av 
mer praktiska och familjevänliga 
bilar introducerades. 

Här ska vi i stället titta på fyra 

Fyra fina Alfor
Vi samlade ihop fyra fina alfa Romeo-bilar från 1960-talet för 
att se vad fabriken hade att erbjuda för cirka 50 år sedan och 

fick  spännande insikter om de olika bilarnas släktskap.
Av Bengt Aronsson (text & foto)
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och som täckt sedan med namnet 
1750 Berlina. 

Modellen var en uppföljare till 
Alfas framgångsrika Giulia Sprint 
GT med 1.570 cc-motor och Sprint 
GT Veloce, eller GTV med 1.570-
motor. Som i sin tur var en uppföl-
jare till klassiska Giulietta Sprint. 
Allting häger ihop när det gäller 
Alfa Romeo.

På hösten 1971 fick modellen 
2-litersmotor och kallades följ-
aktligen 2000 GTV. 

suverän väghållning
Formgivningen var signerad Gior-
getto Giugiaro som då jobbade åt 
Bertone.

Chassit var stabilare och motorn 
större, väghållningen suverän. 

1750 GTV vägde in strax över 
1.000 kg och tilltalade tiotusentals 
sportvagnsälskare. Karossen var 
inte alls oäven med lång motor-
huv och kort bakparti, precis som 
en GT-vagn ska ha. GTV var en 
körmaskin i ordets rätta bemär-
kelse, kul att gasa med och med 
väghållning som svarade upp.

Det finns tre problem med 1750 

GTV, enligt Johan Helenius som 
själv äger ett fint orört exemplar. 

– Problemet heter rost, rost och 
rost. Det är unikt att hitta en som 
inte är det, säger Johan.

Då är det kul att kunna visa en 
överlevare från -69. Johan hade gara-
gerat den senapsgula GTV:n under 
många år, ägaren bodde i London.

– Jag hade gått och sneglat på den 

alfagänget Johan Helenius, Daniel Mineur, 
Carina anderson och georg Helenius 

visar oss vad fabriken hade att erbjuda på 
1960- och i början av 70-talet. till vänster 
Montreal -73 med V8, bakom den en ettrig 
1750 gtV från -69, vid sidan av en diskret 
2600 sprint -63 och till höger en linjeskön 

2600 spider från 1965.
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NYHETSREDAKTIONEN FUNDERAR

Det är ca 93 stycken som vi inte har adresser 
till och vi får lägga en hel del tid på att manuellt 
fylla i dessa. Jag ber er därför att kontrollera 
att ni har adress och även kolla att den som 
finns är korrekt. Det vanligaste är att de som 
inte har adress inte varit inne på hemsidan 
alls eller av annan anledning missat att fylla i, 
vi vore tacksamma om ni kan ta tag i det, det 
underlättar enormt. Vi tar nya listor varje KB pga 
nytillkomna medlemmar och det är alltså samma 
jobb varje gång.

Logga in på hemsidan och fyll i adresser om det 
saknas, det är det möjligt att ni inte kommer in 
utan behöver ett nytt lösenord, kanske minns 
ni inte ert inloggningsnamn heller men maila då 
hemsidan@alfaromeo.org så hjälper vi er med 
det, det är enklare att dela ut inloggning och 
lösenord och att ni sen skriver in rätt adress än 
att vi dels ska fylla i och dels att det ev. blir fel 
adress.

Inför nästa år 
flaggas det 

för en del 
förändringar 
i styrelsen i 
klubben.
Vid 
kommande 
årsmöte 

i slutet av 
november 

början av decem-
ber har vi följande 

val att ta hänsyn till.

Ordförande för ett år – 
Sittande Torbjörn Wulf avbeder 

sig omval utan vill ”pensionera” sig efter 6 år på 
posten. Alltså söker vi en ny ordförande.

Vice Ordförande för ett år – Sittande Niclas Rosengren har flyttat till 
Kina och avbeder sig därför av förklarliga själ omval. Lycka till med 
jobb och kineser.  Även här söker vi en ny – vice ordförande.

Styrelseledamöter för två år – Sittande Gunnar Sundgren, Peter 
Braun och Annie Kärävä står till förfogande för omval.
Fyllnadsval – Vår mångårige styrelsemedlem Åke Nyberg ber om 
pension efter bra många år i styrelsen, då Åke i fjol valdes på två år 
blir läget att vi skall ersätta Åke med en ny styrelsemedlem. Här är 
det fråga om ett fyllnadsval på ett år.

Observera att i stadgarna står det att styrelsen skall bestå av 
ordförande och 4-8 medlemmar.
Oavsett stadgarna söker vi efter nya förmågor, antal ej specificerat 
alla möjligheter står öppna.

Av det ovan skrivna framgår väl att Valberedningen är mycket 
tacksam för all hjälp, alla tips och alla synpunkter vi kan få i arbetet 
med att vaska fram en ny styrelse inför 2015.
Du som vill påverka, driva idéer eller bara delta i arbetet med 
att leda och utveckla en utav Sveriges äldsta och kanske mest 
välskötta märkesklubbar är varmt välkommen att höra av dig.
Känner du någon som kan vara lämplig men kanske för blyg för att 
höra av sig själv tveka inte utan hör av dig till Valberedningen.

På förhand tack för hjälpen.

HJÄLP OSS 
MED RÄTT ADRESS!

CLUB ALFA ROMEO 
BEHÖVER DIG!

– Att du fått KB betyder inte att du har adress i registret, 
hjälp oss att ha rätt uppgifter.

Tack på förhand
Torbjörn Wulf och Ola Sjösvärd

Mail: valberdningen@alfaromeo.org
Björn Nilsson Henrik Selbo
0707-83 37 38 0702-52 77 57

Arvid Müllern-Aspengren
Jag är en 156-förare, AWK-programmerare och språkvår-
dare från Göteborg. Förra årset blev jag medlem i CAR, 
efter att ha skaffat mig min första Alfa Romeo och strax 
därefter funnit mycket nytta och nöje i klubbens forum. 
Under 2014 har jag skaffat banlicens i klubbens regi och 
snurrat runt på Kinnekulle Ring i mer än en bemärkelse. 
Nyårlöftet är redan spikat, och handlar om att hålla sta-
digare kurs över TV-krönet under 2015.

Jag hjälper dig att bearbeta såväl texter och bilder som 
idéer till klöverbladsartiklar. Har du något att berätta, 
hjälper jag dig att hitta den bästa formen. Var inte blyg!

Magnus Petsen
Jag heter Magnus Petsen och ser fram mot att få jobba på 
Klöverbladets redaktion. Mitt mål med framtida uppdrag är att 
föra andan vidare framåt med vår fina och välarbetade klubb-
tidning. Försöka utveckla de områden där vi kanske tidigare 
varit lite svaga och skapa spännande och intressant läsning för 
våra befintliga och framtida medlemmar. Samtidigt försöka 
utveckla tidningen till en attraktiv plats att synas och vara på 
för våra medlemmar och annonsörer.

Jag behöver nog inte nämna att Alfaintresset flyter i blodet 
sedan ungdomen och tillhör skaran som ser något speciellt 
i alla Alfas modeller. Allt från fina originalvagnar med eller 
utan patina till renodlade racebyggen, bruksalfor eller utställ-
ningsbilar fungerar lika bra så länge så länge det handlar om en Alfa Romeo. Därför har detta 
inneburit att mitt eget Alfaägande spretat kraftigt genom åren och de flesta modeller har passerat 
min ägo. Jag tror detta breda alfaintresse är av godo för att tycka om att ta sig an allt som har med 
Alfa Romeo att göra. Detta i kombination med mitt stora skrivintresse borde skapa en god förut-
sättning för uppdraget och förhoppningsvis skapa en riktigt bra läsning!

Tveka inte att kontakta mig med frågor, artiklar och idéer!

NYA MEDARBETARE 
PÅ KB:s REDAKTION
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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

Sekreterarfunderingar 140914
Viktig dag i dag, valdagen 2014. 

Blir en spännande valvaka i kväll.
Sommaren är över, en fantastisk 

varm och skön sommar där jag 
tillbringat semestern vid  Höga 
Kusten. Fortsatte dessutom en 
vecka på Mallorca med hustru, 
barn och barnbarn. 30 + i luften, 30 
i vattnet, all inclusive, Bamseklubb 
med mera. Kan inte bli bättre när 
man har småbarn med sig.

Såg inte så många Alfor på 
Mallis. Träffade dock en inropare 
på en restaurant med en hårt trim-
mad Focus ST som han rejsade 
med ibland. Tydligen körs många 
rallyn och backtävlingar i ber-

gen på Mallorca. Det finns också 
en 3,2 km lång bana i Llucmajor 
utanför Palma. Där kör man race, 
har klubbträffar och förarutbild-
ningar. En kvinnlig deltagare i 
Mittsverigeträffen hade gått förar-
kurs där, intressant koppling.

Mittsverigeträffen genomfördes i 
ett strålande väder med fina vägar 
och vacker natur på Höga Kusten-
turen, trevligt museibesök hos 
Arnold, fint boende och god mat på 
Östanskär. Och så Alfa Challenge 
på Mittsverigebanan. Se reportaget 
i detta nummer av KB.

Äntligen spionbilder på nya 
Giulian, ser lovande ut. Sergio 
Marchionne har än en gång demen-

terat att Alfa Romeo inte är till salu. 
Hoppas det står sig, att sälja till VW 
– vilken hädisk tanke!

Alforna rullar på, ska bara byta 
bakhjulslager på GTV:n, men det är 
ju bara en vanlig slitdetalj. Verkar 
inte så svårt heller.

Nu ser vi fram emot årsmötet 29 
november i Stockholm. Hoppas vi 
ses där.

En sak till, jag känner mig faktisk 
lite piggare, inte bara för sommaren 
och Mallorca utan för att mitt barn-
barn Axel, 4, förklarat för sina gran-
nar som är 80+ att hans farmor och 
farfar är ”lagom jättegamla”. Sån’t 
ger nya krafter.

www.alfaromeo.org

Club Alfa Romeo 
Svezia

BLI MEDLEM I

DU OCKSÅ!
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Erik Nilsson, Nilssons Motorservice 
Örebro, har lämnat oss Alfavänner, 
och ett stort tomrum har uppstått för 
oss som åker de riktiga Nordbilarna, 
speciellt 105- och 116-serien, de som 
byggdes i Arese utanför Milano. Med 
Erik försvann en verkligt bil- och 
mekaniskt kunnig man som lärt 
yrket från den tiden man reparerade 
bilar, och ej som nu bara byter delar, 
han kunde praktiskt taget allt om de 
bilar han servade och reparerade på 
sin verkstad. 

Det var främst 105- och 
116-seriens Alfor, och under Alfas 
glansdagar i Sverige då det såldes 
många Alfor, hade Erik två man 
anställda på sin verkstad.

Jag lärde känna Erik Nilsson 
1977, då jag började åka Alfetta 1,8, 
som genom åren fylldes på med två 

TEXT TORBJÖRN WULF

En av klubbens grundare och initia-
tivtagare har gått ur tiden.

Arne Wennerbrandt kom i kon-
takt med Alfa Romeo vid lite av 
ett slumpartat besök hos Joakim 
Bonniers bilbutik på Sveavägen i 
Stockholm, året var 1954 och det blev 
en Berlina 1900, det blev många turer 
med denna Alfa, både inom Sverige 
men också till Italien.

Något senare var Arne med att 
starta Club Alfa Romeo Svezia och 
var också den som ritade klubb-
märket som än idag används. 
Motorintresset föddes tidigt och 
höll i sig, det blev många fler bilar 
av olika märken och modeller, Alfa 
Romeo låg honom dock väldigt 
varmt om hjärtat.

Alfettor 2,0, dessa var familjebilar. 
För att kunna åka Alfetta var man 
tvungen att vara tekniskt och prak-
tiskt kunnig, men ibland räckte det 
inte till, då var jag tvungen att kon-
takta Erik som alltid ställde upp med 
råd och tips, samt ibland också hans 
verkstad.

Utan hans råd och back-up hade 
det inte varit ekonomiskt möjligt att 
åka Alfetta, då bilen var tekniskt 
kompetenskrävande. En motorskri-
bent sa så här om Alfetta: ”det är väl 
inte nödvändigt att bygga en racerbil 
för att göra en personbil”.

Erik hjälpte mig mycket med mina 
Alfaprojekt, banbilen (gul alfetta) 
som jag körde med i 10 år (klass-A) 
samt min resturation av en GTV-84.

Ja, det känns konstigt att Erik 
Nilsson inte är mer ibland oss, men 

Sten 
Hjalmarsson 
om Arne:

Jag träf-
fade Arne på 
50-talet, när-
mare bestämt 
1956 vid 
bildandet av 
klubben.

Vi var ju 
inte så många 
på den tiden 
men vi var ett 
glatt gäng!

Arne hade alltid många idéer om 
vad vi skulle göra, sammankoms-
ter, utflykter, tävlingar m.m.

Jag och min dåvarande maka hade 

hans son Gösta, som i många år job-
bat på verkstaden, tänker fortsätta 
tillsvidare.

MED VÄNLIGA ALFA HÄLSNINGAR
LARS LINDBERG, MEDLNR 551

mycket glädje av att vara vän med 
Arne och hans fru Rut.

Arne Wennerbrandt blev 98 år.

EN VERKLIG ALFA-PROFIL 
HAR GÅTT BORT

ARNE WENNERBRANDT 
HAR GÅTT UR TIDEN

Arne och hans Alfa när det begav sig.

I slutet av augusti fick klubben samtal med information att vi i år fått priset som Årets 
Sportvagnsklubb. Priset delades ut av Svenska Sportvagnsakademin på Hofsnäs herr-
gård och togs emot av Per Ingvar Kopp för klubbens räkning.

Det är ju alltid kul när det vi gör inom klubben uppmärksammas utanför klubben också.

TORBJÖRN WULF



INFORMATION&AKTIVITETERINFORMATION&AKTIVITETER

10 11

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR 
Club Alfa Romeo Svezia

Härmed kallas medlemmarna i Club Alfa Romeo Svezia till årsmöte 2014 
som kommer att hållas på Nacka Quality hotell, Värmdövägen 84, Stockholm

Lördagen den 29 november 2014 kl 16.00.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 november.

Föreslagen dagordning för årsmötet:
 
1 § Fastställande av röstlängd

 2 § Val av ordförande och sekreterare för mötet

 3 § Val av protokolljusterare och rösträknare

 4 § Mötets behöriga utlysande

 5 § Fastställande av föredragningslista

 6 § Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

 7 § Förvaltningsberättelse  för det senaste räkenskapsåret

 8 § Revisorernas berättelse

 9 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10 § Fastställande av medlemsavgifter

11 § Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår

12 § Val av ordförande och vice ordförande på två år

13 § Val av styrelseledamöter

14 § Val på ett år av två revisorer

15 § Val av ledamöter i valberedningen och ordförande för denna

16 § Övriga frågor

Hotell: Nacka Quality, Värmdövägen 84, 120 08 Stockholm
Telefon: 08-506 160 00

Rumspriser: Enkelrum 795 kr per natt
 Dubbelrum 995 kr per natt

Frukost: Stor frukostbuffé  med småvarmt ingår

Bokning: Bokningsnummer 148 611 uppges vid bokning för rabatterat pris. 
 Bokning av hotellrum måste ske senast 1 november för rabatterat pris.
Middag: Middag i hotellets matsal med början 19.30. 
 Middagen, trerätters, är subventionerad av klubben 
 för både medlemmar och deras gäster och kostar 395 kr per person.

 Priset inkluderar ett glas vin till förrätten, ett till huvudrätten samt kaffe.

Anmälan till årsmötet och betalning för middagen görs på klubbens hemsida. 

För de som ej har tillgång till internet görs anmälan direkt till sekreteraren 
på telefon eller sms, 070-579 49 44, senast 14 november.

Betalning för middagen görs till Plusgiro  228 541-9 så det finns på klubbens konto 
senast 14 november. Glöm inte att ange medlemsnummer, namn, och mobilnummer.

På hemsidan hittar du ytterligare information om årsmötet, underhållning m.m.

Vägbeskrivning till Quality Hotel Nacka
Ankomst med flyg 

Arlanda flygplats ligger ca 40 km norr om Stockholm. När du ankommer till Arlanda kan du fortsätta in till Stockholms centralstation antingen med Arlanda 
Express http://www.arlandaexpress.se/start.aspx eller med Flygbussarna http://www.flygbussarna.se/

Bromma Flygplats är belägen ca 15 km väster om Stockholm. Det går Flygbussar i anslutning till flygens ankomsttider till Stockholm Centralstation. 

Från Stockholms Central fortsätter du enligt beskrivning nedan.

Med tunnelbana (http://sl.se/ )

Ta grön eller röd linje söderut, åk två stationer och stig av vid Slussen. Ta en av bussarna 404-414 och stig av vid hållplats Sickla Bro eller bussar 401/403 eller 
saltsjöbanan och stig av vid hållplats Sickla station.

Med bil (http://kartor.eniro.se/vagbeskrivning )

Söderifrån på E4: Följ E4 tills du ser skyltar väg 222 Gustavsberg. Följ dessa förbi Årstalänken och fortsätt på väg 222 via Södra länken. När du kommer ut ur 
tunneln ta första avfarten till höger, följ skyltar som visar mot Sickla tills du kommer fram till en rondell, ta höger. I nästa rondell, ta vänster. Följ backen upp 
och du finner hotellet på vänster sida. 

Norrifrån på E4(E18/E20) välj avfart Centrum/Södermalm. Kör Klarastrandsleden och håll högerfilen över Centralbron. Kör av höger avfartsramp mot 
Nacka/Gustavsberg och sväng höger in på Stadsgårdskajen. Passera Viking Lines färjeterminal på vänster sida, fortsätt rakt fram och efter att ha kört över 
Danvikstullsbron byt till högerfilen. Kör av vid skyltar Alphyddan/Finntorp och i rondellen kör rakt igenom till Värmdövägen. Man ser Nacka Quality Hotel på 
höger sida. Sväng höger in på Sickla Industriväg. Hotellets adress är Värmdövägen 84. OBS! Vill du slippa vägtullarna: Följ E4 söderut, via Essingeleden till Årsta 
där du tar av mot Gustavsberg/Nynäshamn. Du kör då via Södra länken och väg 222. Se vidare beskrivning under ”Söderifrån”. 

HOTELL- OCH MIDDAGSINFORMATION

Övriga arrangemang i Stockholm hittar man på www.evenemang.se/stockholm/

Värt att besöka i Stockholm denna helg
Granne med hotellet ligger det 

stora köpcentret Sickla
Skansens julmarknad 

startar den helgen

VINN EN BIL PÅ ÅRSMÖTET
Vid årsmötet kommer denna fina Alfa Romeo 166 TS att lottas ut 

Lottpris: 50 kr 
Bilen är en 1999 års modell, 16.200 mil, nyservad med bl.a. ny kamrem
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4-cylindrig 1,8-liters DOHC-
aluminium motor (1.779 cc) 
matad med två dubbla Weber-
förgasare. Femväxlad manuell 
låda och skivor runt om var stan-
dard. Modellserien heter Giulia 
och har beteckningen 105. Just 
den här modellen brukar kallas 
Bertone-kupé men Giulia fanns 
även som öppen Spider-modell 

V8, en vackert röd cab i form av 
en 2600 Spider från tidigt 60-tal, 
liksom en mer folkkär men ändå 
vass och sportig familjemedlem i 
form av 1750 GTV från sent 60-tal.                                                                                                       

Den gula 1750 gtV
Alfa Romeo 1750 GTV blev 
en omedelbar framgång när 
den kom 1968. Den hade en 

klassiska Alfa Romeo-bilar från de 
goda åren på 1960-talet då märket 
levererade idel godispaket för 
körglada entusiaster. 

Här har vi ett gäng Alfor av 
olika typ och karaktär men med 
flera gemensamma nämnare. Vi 
har en orörd och diskret grå 2600 
Sprint från -63, ett exemplar av den 
fabulösa GT-vagnen Montreal med 

A
lfa Romeo är ingenting 
man viftar bort med 
ena handen. Namnet 
inger respekt med all 

sin racinghistoria. Glorian falnade 
dock betänkligt på 1970-talet i och 
med att Alfasud och den typen av 
mer praktiska och familjevänliga 
bilar introducerades. 

Här ska vi i stället titta på fyra 

Fyra fina Alfor
Vi samlade ihop fyra fina alfa Romeo-bilar från 1960-talet för 
att se vad fabriken hade att erbjuda för cirka 50 år sedan och 

fick  spännande insikter om de olika bilarnas släktskap.
Av Bengt Aronsson (text & foto)
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och som täckt sedan med namnet 
1750 Berlina. 

Modellen var en uppföljare till 
Alfas framgångsrika Giulia Sprint 
GT med 1.570 cc-motor och Sprint 
GT Veloce, eller GTV med 1.570-
motor. Som i sin tur var en uppföl-
jare till klassiska Giulietta Sprint. 
Allting häger ihop när det gäller 
Alfa Romeo.

På hösten 1971 fick modellen 
2-litersmotor och kallades följ-
aktligen 2000 GTV. 

suverän väghållning
Formgivningen var signerad Gior-
getto Giugiaro som då jobbade åt 
Bertone.

Chassit var stabilare och motorn 
större, väghållningen suverän. 

1750 GTV vägde in strax över 
1.000 kg och tilltalade tiotusentals 
sportvagnsälskare. Karossen var 
inte alls oäven med lång motor-
huv och kort bakparti, precis som 
en GT-vagn ska ha. GTV var en 
körmaskin i ordets rätta bemär-
kelse, kul att gasa med och med 
väghållning som svarade upp.

Det finns tre problem med 1750 

GTV, enligt Johan Helenius som 
själv äger ett fint orört exemplar. 

– Problemet heter rost, rost och 
rost. Det är unikt att hitta en som 
inte är det, säger Johan.

Då är det kul att kunna visa en 
överlevare från -69. Johan hade gara-
gerat den senapsgula GTV:n under 
många år, ägaren bodde i London.

– Jag hade gått och sneglat på den 

alfagänget Johan Helenius, Daniel Mineur, 
Carina anderson och georg Helenius 

visar oss vad fabriken hade att erbjuda på 
1960- och i början av 70-talet. till vänster 
Montreal -73 med V8, bakom den en ettrig 
1750 gtV från -69, vid sidan av en diskret 
2600 sprint -63 och till höger en linjeskön 

2600 spider från 1965.
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under lång tid. Hade en känsla av 
att den var i ett bra grundskick, men 
den var bättre än jag trodde. Visst, 
den krävde en del jobb men någon 
helrenovering behövdes inte.

Den grå sprinten
Den som på 60-talet hade behov 
av en större Alfa valde sannolikt 
någon av 2-litersmodellerna 2000 
Sprint (coupé), Spider (cab) eller 
Berlina (4-d sedan). 1962 kom 
även en spännande 6-cylindrig 

version. Modellserien kallades 
2600 Sprint/Spider/Berlina med 
beteckningen 106.

Motorn var helt och hållet i 
aluminium och hade som övriga 
Alfor dubbla överliggande kam - 
axlar. Sprint- och Spiderversio-
nens motor var försedd med tre 
dubbel-Solexförgasare och utveck-
lade 145 hk med 9:1 i kompression. 
Toppfarten låg på exakt 200 km/
tim vilket var rätt hyfsat för en 
touringvagn på 1960-talet. 

Alfa hade inte byggt någon 
6-cylindrig motor sedan före 
andra världskriget så det var en 
högtidsstund när 2600-versionen 
presenterades 1962. Men de sålde 
aldrig lika bra som de mindre och 
mer sportiga 4-cylindriga Giulitta 
och Giulia. Coupén och cabben 
förvann efter bara tre år medan 
Berlina producerades i sex år.

Denna 2600 Sprint från 1963, ägd 
av Georg Helenius, har bara gått 
9.000 mil och är helt orörd.

 – Jag köpte den av estetiska 
orsaker, den är ett konstverk i mina 
ögon, säger han.

slående likheter
Den tidigare ägaren hade varit 
väldigt rädd om den så den är 
välbehållen både ut- och invän-
digt. Ingen har svetsat på den eller 
klantat till den.

Alfa 2600 Sprint var Giorgettos 
första kommersiella bildesign. Att 
2600 Sprint stod som förebild för 

1750 gt Veloce (1966-1972) har allt det som 
alfa Romeo står för: snabbhet, körkänsla, 
väghållning och ett fint balanserat chassi. 1750 
gtV ersatte giulia sprint gt Veloce med 1600-
motor. Den uppdaterade versionen av 105-serien 
var mer flexibel och snabbare. Chassit hade 
finjusterats till att bli ännu bättre än tidigare. 

Motorn på 1.779 cc är helt i aluminium och har 
dubbla överliggande kamaxlar. Den ger 118 hk i 
standardutförande. 2000-modellen hade ofta Dellorto- 
eller solexförgasare men 1750-modellen hade oftast 
Webrar. Just den här har också Colombokammar.

Bilen har Zagatoinredning vilket innebär speciella 
stolar och design på inredningen. Bilen har även 
Momofälgar och nardiratt. Femväxlad låda kom 
redan med den ursprungliga Bertonekupén 1963.
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designen på 1750 GTV är lätt att se 
med de två bilarna bredvid varan-
dra. Bertone-kupén är avsevärt 
mindre. Men tittar man på front 
och bakparti är likheterna slående. 
För att inte tala om bakrutan som 
ser i det närmaste identisk ut. 

Chassimässigt är det dock stora 
skillnader då den äldre 106-serien 
är mer hantverksmässigt högkva-
litativ med många smörjpunkter 
och vackert gjutna komponenter. 

Efter nedläggningen av 

2600-modellen hade Alfa ingen 
bilmodell i det övre, mer påkos-
tade segmentet till den stora den 
stora världsutställningen Expo 67 
i Kanada. Alfa Romeo ville visa 
något nytt och fräscht och byggde 
två konceptbilar baserade på 
chassit från Giulia, det vill säga 
105-serien. 

gt-vagnen Montreal
Karossen designades av Marcello 
Gandini, Bertones nya stjärnskott. 

Bara 27 år gammal hade han ersatt 
Giugiaro, som börjat jobba åt Ghia. 
Detta var början till Alfas V8-för-
sedda GT-vagn Montreal. En 
synnerligen extrem designövning 
med influenser från supersport-
bilen Lamborghini Miura, som 
också ritats av Gandini.

Det skulle dröja tre år innan 
bilen kom i produktion. V8:an var 
en tämjd och förstorad version av 
den 2- liters DOHC-motor som satt 
i prototypracern Tipo 33. Med en 

slagvolym på 2.593 cc utvecklade 
den nya V8:an 200 DIN-hästar. Den 
hade Spica bränsleinsprutning och 
torrsumpssmörjning, vilket inne-
bar att motorn kunde monteras 
lågt i chassit. 

ingen muskelbil
Motorn var uppbackad av en 
tysk 5-växlad ZF-låda och en 
kraftigare bakaxel med diff-
broms och bredare spårvidd. 
Vagnen var försedd med venti-

Född 1963. Elegant, sval, diskret, 2600 sprint har en 
förhållandevis rymlig 2+2-kaross från Bertone. Detta 
var sista (?) alfan med klassisk rak DoHC-sexa.

alfas tilltalande sexcylindriga 2,6-liters-
motor är baserad på fyran men har 
mindre borr och kortare slag. Både block 
och topp är i aluminium men layouten är 
traditionell med kedjedrivna kamaxlar, 
två ventiler per cylinder och hemisfäriska 
förbränningsrum. i sprinten levererar den 
145 hk vid 5.900 varv/min. tre dubbla 
solexförgasare ser till att den andas 
ordentligt. toppfart 200 knyck, och det 
var fort för en fyrsitsig kärra 1963.

inredning i matchande 
blå kulör och femväxlad 
låda. sextiotalskänslan 
går inte att missta 
sig på. snygg ratt, 
tre runda mätare och 
femväxlat låda.

giorgetto giugiaros design skulle påverka 
hela bilindustrin. 2600-serien var hans 

första stora jobb för Bertone.
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lerade skivbromsar runt om och 
magnesium fälgar.

Montreal var definitivt ingen 
muskelbil i amerikansk stil med 
massor av vridmoment, men inte 
heller den extrema GT-vagn det 
såg ut att vara. Drivlinan visade 
sig vara ovanligt civiliserad, trots 
ett till synes komplicerat  yttre. 
Motorn lufsade på med maxi-
malt vridmoment redan vid 4.750 
rpm och stegningen på lådan var 
perfekt i sann Alfa-anda. 

Montreal kostade dubbelt så 
mycket som en GTV och mer än en 
Jaguar E-type så den tillverkades 
bara i 3.917 exemplar 1970-1977, 
vilket gör den ovanlig. Speciellt 
med tanke på att säkert hälften av 
dem rostat bort. 

Den röda spidern
Så väl Montrealen som 1750 GTV 
hör till 105-serien och har i princip 
samma chassi vilket är överras-
kande då de har så olika design-

språk och drivlina. Men de var ju 
också tänkta för olika segment av 
marknaden.

Den verkliga pinuppan i den 
här samlingen är den röda 2600 
Spidern med 2,6 liters sexa. Det 
här var Alfa Romeos flaggskepp 
på 60-talet, en boulevardkryssare 
av guds nåde med rötter i 50-talet. 
Lång, smal och elegant, men dyr. 

Bara 2.255 exemplar tillverka-
des 1962-65. 2600-modellen fanns 
också som Berlina och Sprint, 

samtliga baserade på 2000-serien 
(1958-61) med beteckningen 102.

skivbromsar runt om
Sexan i lättmetall var mer lik Alfas 
senare DOHC-fyror som fanns i 
105-serien än de motorer av äldre 
typ som satt i 102-serien med gjut-
järnsblock. I Spidermodellens 
motor, som var försedd med tre 
dubbla Solexförgasare, tog man ut 
145 hk vid 5.900 rpm. Skivbromsar 
runt om kom efterhand.

Montreal visades för första gången under den stora 
världsutställningen Expo 67 i Montreal, Kanada, 
men kom inte i produktion förrän tre år senare.

Marcello gandinis vågade design använde stilelement både från lamborghini Miura och tidigare 
alfor när han ritade Montreal. Det falska luftintaget på huven brukar kallas naCa-duct.
 

Den här synen 
av skräckte många 

mekaniker på 
70-talet och Montreal 

fick dålig press 
eftersom 2,6 liters 
V8:an ansågs kom-
plicerad. Men den 

fungerade utmärkt, 
var väldigt flexibel 

och levererade 200 
hk vid 6.500 rpm. 
Det räckte för en 

toppfart på drygt 220 
km/tim.

Bakluckan består av den stora rutan. 
Bagaget döljs av ett fällbart lock.

nedfällbara ögonlock med slitsar 
var typiskt för Montreal.
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Den stora skillnaden exte-
riört, jämfört med 2000-model-
len, var en uppstädad design med 
färre kromdetaljer. 2600 Spider är 
en vacker bil men den har inte det 
sportiga bett som de mindre fyr - 
cylindriga vagnarna uppvisar. Mer 
vikt på framhjulen gör den lite 
understyrd. Fyra rattvarv mellan 
fulla utslag gör den lättstyrd men 
inte lika precis som på de mindre 
Alforna. 

Även denna bil ägs av Georg 

Helenius som är stor 
bilkonnässör. Spidern, från 

-65, är en USA-import. Det är 
Competition Motors som renoverat 
den från scratch. Motorn är lätt trim-
mad med högre komp och försedd 
med Webrar i stället för Solex. 

Drömbilar
Att bilen väcker känslor bevisa-
des om inte annat på den stora 
sportvagnsträffen i Rosersberg 
utanför Stockholm där Georgs 

röda Spider vunnit juryns pris 
två gånger bland 700 bilar.

Fyra Alfa Romeo av olika karak-
tär och lynne men med mycket 
gemensamt. 

Om jag händelsevis skulle på 
date med Brigitte Bardot 1965 hade 
jag valt den röda 2600 Spidern och 
cruisat längs Rivieran med sexan 
morrande på lågvarv. 

Om jag i stället skulle på rock-
konsert i Bremen med mina 
kompisar hade jag tveklöst klivit 

in i den grå Sprinten och bjudit på 
skjuts i ytterfilen. 

Men om jag mot förmodan skulle 
komma i besittning av en drömbil 
som Montreal med twin-cam V8 
helt i aluminium hade jag öppnat 
upp avgassystemet och kört från 
Stockholm till Malmö bara för att 
fika och lyssna på sången. 

När jag drömt färdigt hade jag 
besinnat mig, satt mig till rätta i 
1750 GTV:n och kört hem den till 
mitt eget garage. � l

sexan på 2,6 liter har fått 
uppmärksamhet in i minsta 
detalj. Den utvecklar 145 hk 
standard. Här är de tre solex-
förgasarna ersatta av Webrar.

instrumenteringen med fyra 
runda mätare är samlad framför 
föraren. spider innebär cabriolet 
på italienska. Det här exemplaret 
är importerat från Usa och 
renoverat från grunden. 

alfa Romeos flaggskepp 2600 
spider/sprint/Berlina kom 

1962. Den hade det mesta, 
förutom motorn, gemensamt 
med 2000-modellen men den 

var dyr och sålde inte speciellt 
bra. Den öppna spidermodellen 

tillverkades bara i 2.255 
exemplar 1962-65.

spidermodellens 
kaross byggdes av 
Carozzeria touring medan 
sprintkarossen byggdes hos 
Bertone och Berlina inom 
fabrikens väggar.
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MITTSVERIGETRÄFFEN
Årets Norrlandsträff ägde rum i Härnösand med omnejd 19 – 20 
juli. Träffen inkluderade även en deltävling i Alfa Challenge serien 
på Mittsverigebanan. Lördagen inleddes med en tur ut i Världsarvet 
Höga Kusten, därefter lite bankörning på Mittsverigebanan. På kväl-
len gemensam middag på Östanskär Jakt och Konferens.  På söndag 
bankörning och race på Mittsverigebanan.

TEXT: GUNNAR SUNDGREN
FOTO: AXEL LINDGREN, PER G LARSSON OCH GUNNAR SUNDGREN

2014
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Fredag
Redan på fredag anlände drygt 40 

personer till Östanskär, väster om Timrå 
vid vackra Indalsälven. Fem racebilar 
anlände också. Efter inkvartering åt vi 
en gemensam buffé. Soligt och varmt 
som så många andra dagar denna som-
mar. Familjen Albrektson gjorde en tap-
per resa från Motala utan frambromsar 
(slut belägg) i sin 159.

Parkeringen fylldes av ett brett 
modellutbud av Alfor. 

Lördag
Tidig revelj på lördag. Efter frukost 

drog vi i väg i gemensam konvoj till 
Härnösand, där ytterligare bilar anslöt. 
39 Alfor och ett antal ”race-dragare” av 

karta och Höga Kusten Magazine drog vi 
iväg norrut längs E4. Vid Höga Kusten-
bron svängde vi in på gamla E4 och 
första stoppet vid Arnold Sundströms 
bilmuseum. Arnold är en pensionerad 
bilhandlare som bl a sålt Alfa Romeo. 
Under sin tid som bilhandlare har 
Arnold samlat på sig ett stort antal bilar, 
tillbehör och en fantastisk modellbils-
samling, drygt 900 modellbilar. De flesta 
kvar i sin originalkartong. 

andra märken samlades på Länsmuseet 
Murberget. Vi fick ställa upp bilarna på 
det gamla torget med sitt gamla rådhus 
trots att det ”absolut inte får förekomma 
några bilar där”. Genom att prata med 
rätt person var det plötsligt inget pro-
blem, bara kul!

Gunnar Morath, medarrangör och 
Härnösandsbo berättade lite om musei-
området. Efter utdelning av roadbook, 

Arnolds samling är prydligt expone-
rat på fädernegården.

Arnold har också en fin Jaguar E-type 
som fått ett eget glasat garage på en 
klippa med utsikt över Ångermanälven 
och Botniabanan/Ådalsbanan strax 
nedanför. Bilar vill väl också njuta av en 
vacker utsikt?

Arnold hade aldrig haft så många 
bilar runt museet tidigare, så han var 

imponerad av uppslutningen av Alfor.

Efter fika hos Arnold körde vi vidare 
norrut längs gamla E4. Vi körde över 
Sandöbron. Sandöbron, som invigdes 
1943, var då världens största betongbro i 
ett spann. Segelfri höjd 42 meter.

Efter cirka fem mil körde vi under 
nya E4, ut mot Höga Kusten. Fina 
asfaltvägar, krokigt och kuperat. Förbi 
Nordingrå och Mannaminne, ett fantas-
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tiskt konst- och friluftsmuseum. Tyvärr 
hade vi inte tid att stanna där utan fort-
satte mot det lilla fiskeläget Bönhamn. 
Vi var cirka 90 personer i gruppen som 
köade för räkmacka och dryck. Även 
i dag soligt och varmt. Maten åt vi på 
klipporna i en fantastisk skärgårdsmiljö. 

Från Bönhamn kan man åka båt till 
Högbonden, Sveriges högst belägna fyr. 
Numera ett charmigt vandrarhem när 
fyrpersonal inte längre behövs på plats.

Ingen rast och ingen ro, tillbaka mot 
Härnösand. En delvis annan väg till-
baka, via Häggvik, kuperad grussträcka, 

mindre vägar till Höga Kusten-bron. 
Bron, som invigde 1997 efter tre års byg-
gande, har Sveriges längsta brospann. 
1.210 meter. Pylonerna är 182 meter höga, 
seglingsfri höjd 40 meter. Vid bron finns 
ett turist- och konferenshotell. Efter foto-
grafering och glassinköp körde vi E4 till 

Härnösand. Kortege genom staden, som 
hade sin stadsfest denna helg. Många 
glada miner och vinkningar till våra fina 
bilar.

Så till Mittsverigebanan, vid E4 
någon mil söder om Härnösand. Många 
racebilar redan på plats i depån. Björn 

Ek och Stefan Atterhall m fl höll nu i 
trådarna och instruerade inför bankör-
ning i ”lugnt tempo” för de som ville. 
Challengeförarna var också ute och 
testade sina bilar inför söndagens race. 
Tyvärr fick några förare lämna in redan 
nu bl a på grund av kopplingshaveri. 

Synd om Sune Svensson som åkt ända 
från Ronneby och fick kasta in hand-
duken.  
Några lyckliga fick också åka racebil, 
uppskattat.

Så åter till Östanskär och den gemen-
samma middagen. Den här kvällen hade 
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fler bokat rum så Bertil med personal 
hade fullt schå att ordna inkvarteringen. 
Nu kom också Henrik Lidgren med sin 
nya 4C. Han parkerade bredvid min 
GTV!!

Totalt var 76 personer anmälda till 
middagen, 94 kom! Oj, oj. Bord bars 
in och dukades, kocken svettades i 
köket, men dom lyckades. 94 personer 
serverades en utsökt trerätters middag 

medan solen gick ner över hotellet och 
Indalsälven. Personalen kallades in och 
fick stående applåder, och vacker solo-
sång för sin insats.

Söndag
Högsommarväder igen. Raceförarna 

stack iväg tidigt för att förbereda 

sig. Ytterligare bankörning för oss 
amatörer, sedan kval och race för 
Challengeförarna. 

Susanne Andersson från Göteborg 
var en frisk fläkt på banan. Hon köpte 
en 156 av grannen hösten 2013 anmälde 
sig till CAR och en förarkurs i Palma 
där hon trodde det skulle bli mycket sol 
och bad och lite körning. Det blev precis 
tvärtom.

Jag fick också åka med Henrik 
Lindgren i hans 4C, det kallar jag upple-
velse. Extrem sportbilsupplevelse, häftigt 
motorljud i nacken, turboskjutet och 
paddelväxlingarna!

För oss i Norrland som aldrig varit 
med om ett Challenge-race var söndagen 
en högtidsstund. Fina proffsiga byggen 
som gick riktigt fort. Resultat från racet 
finns på annan plats i detta KB.

Så var den tredje Norrlandsträffen 
till ända. Kan summeras med stort antal 
entusiastiska deltagare, högsommarvä-
der, vacker natur med körning och race 
på Mittsverigebanan. Jag vill tacka med-
arrangör Gunnar Morath för hans insats 
för att få denna träff till stånd och min 
förstående hustru Margit som påstår att 
jag varit ”frånvarande” till stora delar 
denna sommar. 

Tyvärr fick jag aldrig reda på hur 
man tecknar ordet ecklesiastikminister 
på teckenspråk. Gunnars fru Ulla, som 
lärde mig hur man tecknar vitlökspress 
i Kall förra året, påstod att det ordet 
ecklesiastikminister inte finns på teck-
enspråk?
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FÖRGASARSYNKNING/JUSTERING, 
DEN LÅNGA KRÅNGLIGA VÄGEN

– Det finns ju hur mycket info om 
detta ämnet redan, både på nätet, i 
gamla artiklar och böcker! Säger ni 
säkert redan vid titeln till denna artikel, 
sant men nu höll jag ju ändå på att synka 
mina förgasare så jag fick inspiration att 
skriva när allt är i färskt minne. Det har 
ju kommit en del moderna hjälpmedel 
sen dessa gamla bilar byggdes så därför 
tycker jag inte att det ursprungliga sättet 
är ”rätt” och oftast utelämnas anled-
ningen till varför man gör det ena och 
det andra. 

I trimningssammanhang brukar 
motorn beskrivas som en luftpump och 
det må ju vara sant, men det tänket är i 
högsta grad aktuellt även vid synkning, 
om inte cylindrarna pumpar samma 
mängd luft så kan man ju synka ihjäl 
sig utan att motorn går vettigt! Har man 
ett spjäll per cylinder så rör sig luften i 
pulser. Först kan en del avgaser tryckas 
tillbaka i insuget när insugsventilen 
öppnar (lågt varv mycket överlapp), eller 
så suger motorn in snabbt (mest vid stort 
överlapp och högre varv) när insugsven-
tilen öppnar p.g.a. baksuget från avga-
sena på väg ut ur cylindern. Sedan suger 
den in jämnare med mindre vacuum när 
kolven går nedåt för att sedan trycka 
tillbaka lite när kolven vänder (lågt 

varv) eller fortsätta dra in luft av bara 
farten fast kolven har vänt (högt varv). 
När insugsventilen är stängd så står ju 
dessutom luften hyffsat still även om det 
alltid far pulser (resonans) fram och till-
baka i insugsröret hela tiden. 

Vad lär vi oss av detta då? Jo, att vi 
inte ska börja synka förgasarna när det 
i själva verket kan vara motorn som är 
osynkad! Har man en motor som man 
vet är 100% felfri så kan man redan nu 
hoppa vidare till förgasarsynkningsde-
len annars är det dags att skita ner hän-
derna. Ta först ett kompprov, har man 
tillgång till cylinderläckagetestare så är 
de bra att komplettera med, kolla sedan 
ventilsspelet och om kamnockarna är 
slitna, ja varför inte kolla kamlägena 
med när man ändå är där och pillar. På 
en V motor med fyra kammar är det 
extra viktigt för annars kan man ju ha 
olika timing på cylinderbankerna. 

Nästa sak att se över är om det finns 
några läckage mellan förgasare och topp, 
i vacuumslangar och vevhusventilation. 
Är fördelaren glapp? Är nockarna i den 
slitna? Då finns det risk för tändpunkts-
skillnader mellan cylindrarna, se över 
tänddtidpunkt och att inte vikterna i 
fördelaren kärvar samt att de vanliga 
slitdelarna som stift etc. är OK. Var allt 

ovan OK? Grattis! Då är det bara att 
kolla att du har ett fräscht luftfilter samt 
att avgassystemet inte är täppt så kan du 
ge dig på förgasarna.

Har du inte gjort det tidigare så är det 
lika bra att riva förgasarna och rengöra 
dem från torkade bränsleavlagringar 
och annat skräp, en del hål kan oxidera 
igen. Kolla att det är samma bestyckning 
i båda förgasarna ifall den ena är bytt 
någon gång, justera sedan flottörnivån 
noggrant (nålventilerna måste vara fel-
fria förstås). Är spjällaxlarna glappa så 
suger motorn tjuvluft där och förgasaren 
är oduglig om du inte  åtgärdar det. Är 
de inte glappa så fetta in lagren för det 
är troligen aldrig gjort sen fabriken spot-
tade ut förgasaren för länge, länge sedan. 
Det är viktigt att båda spjällen stänger 
helt, gör de inte det så går det att lossa 
skruvarna och centrera genom att stänga 
spjället upprepade gånger. Var försiktig 
för lossnar en skruv senare så kommer 
den inte ligga kvar i förgasaren... 

När förgasarna skruvas dit så är 
det ett bra tillfälle att kolla så att de är 
gummiupphängda både i staget och 
mot insuget för de funkar bäst om de 
är dämpade från vibrationer. Nu är det 
bara en endaste sak kvar innan du kan 
starta motorn, kolla ungefär hur långt 

tomgångsbränsleskruvarna är utgängade 
och dra sedan dem i botten (försiktigt!) 
och skruva sedan tills att alla är exakt 
lika långt utgängade, ungefär så långt 
som de var utgängade innan och starta! 

När motorn blivit driftsvarm så kan 
du äntligen stoppa i syncronometern 
och balansera dina förgasare! Man kan 
ju bara balansera dem två och två så 
är det stor skillnad mellan två cylin-
drar på samma förgasare så misstänk 
luftläckage, vriden spjällaxel eller illa 
justerat spjäll. Härnäst: tomgångsskru-
varna! Många verkar tro att dessa är 
luftskruvar men de är bränsleskruvar 
med emulsifierad bensin (luftbubblor i), 
oftast beskrivs det att man skall ställa 
dem så att högsta tomgång erhålls men  
då går den ofta ganska fett så när högsta 
tomgång erhållits så skruva gärna in 
dem något. 

Nu går du runt till bilen avgasutblås 
och lyssnar, puffar den? Då går troligen 
en cylinder magert så testa att skruva 
ut en tomgångsskruv i taget och sedan 
tillbaka igen tills du hittar den magra 
cylindern som du justerar så att den 
precis slutar puffa. Sedan är det bara att 
runda av synkningen med att stänga av 
motorn och kolla att spjällen öppnar fullt 
när man gasar fullt och att pedalstoppet 

är rätt justerat så att man inte bänder i 
förgasarna när man gasar fullt.

Sugen på att pilla mer? Har du så 
gott om tid över? Då kan man ju alltid 
ge sig på att bestycka förgasarna. Man 
kan ju bestycka på gammeldags vis 
efter bästa acceleration och att den inte 
rycker (magrar) men jag tycker det är 
bättre att investera i en ny bästa vän i 
garaget, nämligen bredbandslambdan. 
Visst man får räkna med uppåt ett par 
tusen men när du väl kopplat in den och 
ser vad som verkligen händer så är det 
en uppenbarelse! Tro inte att du hade 
rätt blandning för det lär du inte ha och 
troligen finns det bränsle att spara eller 
hästkrafter att tjäna. 

Något inte alla tänker på är att fel 
blandning går illa åt motorn. Fet bland-
ning kan tvätta bort olja från cylinder-
väggarna och slita på kolvar, foder och 
ringar. Det kommer även ner mer ben-
sin i oljan och sotuppbyggnaden ökar. 
Mager blandning däremot kan ge höga 
temperaturer med brända avgasventiler 
som följd eller riktigt skadliga spikning-
ar. Vad skall man köpa då? Det är en klar 
fördel att köpa ett känt märke för om 
man någon gång skaffar insprutning så 
finns de vanligaste märkena som förval i 
styrdonet med rätt skalning. Själv har jag 

en gammal Innovate men många använ-
der AEM uego som skall vara smidig 
att koppla in. Själva mätaren kan man 
fästa tillfälligt under justeringen med 
tex. tejp så man behöver inte göra hål i 
panelen utan man kan flytta den mellan 
olika bilar. Vad som är väldigt viktigt 
är att avgaset är absolut tätt före sonden 
annars visar den inte rätt. Ännu bättre 
är att hela avgaset är absolut tätt och att 
man åker till en verkstad (eller besikt-
ning) och jämför med deras avgastestare 
så att man vet att mätaren visar rätt. 

Ett annat sätt att testa sin givare är att 
stoppa den i en vanlig lambdareglerad 
bil som ligger på lambda ett när den är 
varm. Webrar (och de flesta liknande för-
gasare) har framförallt tre olika steg om 
vi räknar bort choke och accpump och 
det är tomång, progression och huvud-
munstycket. Egentligen finns det massor 
av funktioner på en Weber men de flesta 
behöver inte ändras och vill man gå på 
djupet så rekommenderar jag att köpa en 
bok i ämnet. 

Tomgångens luftmängd justeras med 
själva spjällskruven men dess bränsle-
blandning justeras med en blandskruv 
som släpper ut emulsifierat (luft och 
bränsle blandat) bränsle efter gasspjäl-
len. Så fort man öppnar spjällen lite så 

TEXT OCH FOTO: DENNIS MOLLBERG

Rent och fint ska det va. Progressionshålen.En uttjänt eltandborste funkar på trånga ställen. Synkning pågår.
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hamnar det ena progressionshålet efter 
det andra på vacuumsidan av spjäll-
let och på så sätt får man en gradvis 
övergång mellan tomgång och hög 
belastning. Progressionshålen får bränsle 
från samma munstycke som tomgångs-
skruvarna så behöver man byta det för 
att få bränsleblandningen rätt så får man 
justera tomgångsblandningen igen. 

När spjället öppnar mer och hastig-
heten genom förgasaren ökar så avstan-
nar flödet genom progressionen och 
tomgångsskruvarna eftersom vacuumet 
minskar, i stället skapar luftens hastig-
het ett undertryck så att bränsle dras ige-

nom huvudmunstycket (och luft genom 
luftmunstycket så att bränslet emulsifie-
ras) istället. Vid höga varvtal dras ofta 
lite mer luft genom luftmunstycket så 
om motorn magrar ut där så kan man 
prova att byta luftmunstyckena. Med 
lambdan inkopplad så ser man väldigt 
väl när progressionshålen öppnar och 
oftast när det börjar dra bränsle genom 
huvudmunstyckena med, inga giss-
ningslekar här inte! 

Vad är då rätt? Moderna bilar ligger 
på lambda 1.0 för att gå över mot 0.9 vid 
högre belastning men på en förgasarbil 
så skulle jag hellre ligga liiite fetare i 

allafall på tomgång och fullgas. Om 
gasspjället inte är tillräckligt nära första 
progressionshålet på tomgång så kan 
man få ett magert område precis när 
gasen trycks ned lite grann. Detta kan 
lösas genom att fila på kanten på spjället 
där progressionshålet sitter så det öpp-
nar lite tidigare. Om man däremot inte 
kan justera upp tomgången utan att pro-
gressionshålet öppnas (brukar ge orolig 
gång) så kan man borra små lufthål i 
spjällen så att de kan stängas mer, prova 
med en mm först och blir de för stora så 
kan de lödas igen.

AEM UEGo-bredbandslamda.

De tre stegen, tomgång, progression och huvudmunstycke. Exploded 40DCOE.

Jag föredrar denna syncronometer som är enkel 
och bra dämpad. AEM bredbandslamda-kit.
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Sedan förra hösten har jag känt mig 
allmänt smutsig, tråkig och aningen 
nedstämd. Varför då? Jo, det har varit 
långt mellan tvättar, dammsugning, 
avtorkning och fönsterputs. Visst har 
jag fått det jag behöver för att må bra i 
övrigt, men jag vill ju se bra ut också. 
Eftersom jag är en Alfa Romeo 159 vet 
jag att blickarna dras till mig när jag är 
ute på stan – jag är ju en av de snyggaste 
bilarna som finns…

Jag har försökt att visa på många 
sätt hur det är ställt med mitt utseende 
och jag vet att det har funnits tankar 
om att ta tag i det hela. Så en dag var 
det då äntligen dags för ett efterlängtat 
och välbehövligt spa! Tid bokades hos 
AutoSpa i Skövde och där började en 

resa som jag sent skall glömma. Först 
blev jag ordentligt duschad och tvättad i 
alla skrymslen och vrår, därefter fick jag 
komma in i ett stort rum där två killar 
stod beredda med diverse maskiner och 
vätskor. Där blev det först lerinpackning 
och sedan maskinmassage med någon 
typ av skumgummitrissa och någon 
sorts eterisk olja eller vad det var. Jag 
njöt verkligen av behandlingen och bör-
jade känna mig riktigt fräsch. Så var det 
dags för vila och en ny dusch och tvätt. 
Efter avtorkning så började ännu en 
behandling med ett medel som gjorde att 
det började glänsa riktigt fint om mig. 
Därefter strök killarna på något som 
kallades för aktivator och tillsammans 
med en härdare ska det bildas en skyd-

dande yta som gör att det glänser om 
mig under lång tid framöver.

Återbesök skall göras var 18:e månad 
för lite uppfräschning, då garanteras 
lackbehandlingen hålla i 6 år. Ett fint 
garantibevis och några enkla råd om hur 
lacken skall skötas fick jag med, salt eller 
tjärstänk på bilen kan avfettas utan risk 
att behandlingen försvinner.  

Efter den yttre behandlingen så 
blev det insidan som skulle behandlas, 
dammsugning på ett sätt jag aldrig varit 
med om, avtorkning och putsning av alla 
ytor så dom blev finare än nytt och föns-
ter putsades.

Äntligen glänser jag som det anstår 
en Madonna...

TEXT OCH FOTO: THOMMY LEHRGRAFVEN

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!

MIN DAG 
PÅ SPA
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Del 1Lägenheter byggs på ÄrlanMen byggplanerna för Falken får vänta ett tag tillVETLANDA Bullernivån grusade planerna på 
nya hyreslägenheter 
i området Falken. Nu 
vill Witalabostäder 
bygga flerfamiljshuset på Ärlan i stället.
I dag används fastigheten Ärlan 10 i första hand som parkering för bland annat lärare på Mogärdeskolan. 

Men nu vill Witalabostä-der i stället uppföra ett flerfamiljshus med ett flertal hyreslägenheter på platsen.
Och under måndagens sammanträde beslutade kommunstyrelsens ar-betsutskott, ksau, sig för att föreslå att kommun-styrelsen ger bifall till den nya detaljplanen

– Det har funnits bo-

stadshus på platsen tidi-gare och vi anser inte att det finns något hinder för att ett sådant uppförs igen, säger arbetsutskottets ord-förande Tommy Bohman.

För hög bullernivå
Witalabostäder har ti-digare haft planer på att uppföra det aktu-ella flerfamiljshuset på fastigheten Falken 10.  

  Det planarbetet stoppa-des då fastigheten grän-sade till två vältrafikerade gator, Norra Bollgatan och Nygatan. Den planerade hustypen ansågs inte kla-ra bullernivån.
Men nu har Witalabostä-der alltså sökt sig till Ärlan 10 som ligger i hörnet av de mindre trafikerade ga-torna Kullgatan och Kyr-kogatan.

För att lösa den parke-ringsproblematik som uppstår för lärarna på Mo-gärdeskolan när Ärlan 10 bebyggs finns planer på att göra Falken 10 till en tillfällig parkering.
Enligt Tommy Bohman finns det dock inget som hindrar att Falken 10 be-byggs i ett senare skede.– Nej, det var just den aktu-ella hustypen som Witala- 

bostäder vill bygga som inte klarade bullernivån. En annan hustyp skulle mycket väl kunna vara lämplig, säger han.
Var lärarna ska parkera ifall även fastigheten på Falken bebyggs blir en se-nare fråga.

Matilda Ermeland
0383-75 50 76

vetlandared@smt.se

Vetlandabo vinnare på stor bilutställningVETLANDA Från ett 
nerplockat vrak med 
råttbon till ett blank-
putsad prisvinnare i 
Skandinaviens största 
bilträff. Martin Berg-
dals första bilbygge 
blev en succé.
De hade inte räknat med uppmärksamheten, Mar-tin Bergdal och hans pap-pa Mathias Andersson, när de gled in på skånska Vall-åkraträffen i den rödvita Alfa Romeon. Bilen hade kvalificerat sig till träf-

fens ”Show n Shine Area”, ett finbilsområde med bi-lar utvalda av en jury. 
– Det var många som höjde på ögonbrynen. Det är inte en bil man mö-ter varje dag, jag tror det fanns tre, fyra stycken på hela träffen, säger Anders-son.

Tvåa i sin klass
Hemma på hyllan i Vetlan-da tronar nu en rejäl pokal. Martin Bergdals bil kom tvåa i klassen Europabilar, slagen av en proffsbyggare från Finland. 

– Det var oväntat. Och väldigt roligt! Det var inget jag hade räknat med, säger han.

Ärvt intresset
Intresset för bilar har fun-nits med honom hela livet och gått i arv från både pappa och farfar. Tidigare i sommar tog han studen-ten från fordonstekniska programmet på Nifsarps-skolan i Eksjö, drömmen är att i framtiden arbeta som mekaniker.
Vintern 2013 bestämde sig Martin Bergdal för 

att han ville ha något att skruva med hemma och Mathias Andersson enga-gerade sig i projektet. Till-sammans började de leta efter en Alfa Romeo.
– Jag har alltid varit för-tjust i italienska bilar, det är en viss känsla, säger An-dersson.

– Det är en rolig bil att köra, tillägger Bergdal.
Till slut hittade de en lämplig kandidat, modell 155 från 1996, i stort sett nerplockad i molekyler.

– Det var ett riktigt ladu-gårdsfynd, med råttbo och 

getingkupor. Bensinen sprutade åt alla håll när vi försökte starta den, säger Mathias Andersson och skrattar åt minnet.

Motorn nästa
Men affär blev det och Martin Bergdal lade ner åt-skilliga timmar i garaget. Bytte ut fronten, byggde om kofångaren bak, gjorde egna backspeglar och satte på kjolpaket. Bland mycket annat. 
– Han har gett sig på det mesta utom motorn, säger Mathias Andersson.

De berättar om planer på V6:a och dubbelturbo, Martin Bergdal vill ha minst 100 hästkrafter till under huven. Och så ska han bygga en ordentlig ljudanläggning. 
Har du fått blodad tand?
– Absolut. Det är inte helt omöjligt att det blir fler bilar, men i så fall efter att jag är hundra procent fär-dig med denna. Jag får se vad jag hittar.

Angelica Wilhelmsson Ek
0383-75 50 75

angelica.wilhelmsson@smt.se

Bilintresserade Martin Bergdal ville ha något att skruva med på fritiden och hittade tillsammans med pappa Mathias Andersson en nerplockad Alfa Romeo som stått i en ladugård i tio år. 

Numera är bilen prisbelönt. Lacken är en kopia av Alfa Romeos bilar i tyska DTM-mästerskapen i mitten på 1990-talet. 
Foto: AngelicA Wilhelmsson ek

Martin Bergdal

Vallåkraträffen

kammade hem 
2:a priset på

Publicerat i Vetlandaposten 26 augusti 2014.
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AXEL LINDGREN
Axel Lindgren är en vanlig men ovanlig 
medlem i klubben.

Det som är ovanligt är att Axel blev 
medlem på Skokloster 1 maj 2013, för-
sta Alfan införskaffades 17 maj och sen 
blev det en hel del träffar under året, 
Brostugan var nog de tidiga och avslut 
med årsmöte innan 2014 inleddes. En 
annan sak som är rätt ovanligt är väl att 
Axel och Håkan Andersson har varit med 
att starta upp träffarna på Röda Caféet, 
ett antal har det nu blivit, och även håller 
i Arlandaträffen som skedde 30 augusti. 

Axel var också involverad i putsträffen 
och middagen på Kinnekulle, det blev lite 
av en slump när Björn Ågren inte kunde 
var med hela vägen av olika skäl, säger 
Axel som betonar att Björn verkligen var 
delaktig även om sista pusselbitarna fick 
lämnas till Axel m.fl. Många minns kan-
ske att det var Björn som startade denna 
tradition förra året på Kinnekulle.

Ganska raskt marscherat för att inte ha 
ägt en Alfa tidigare.

Första Alfaträffen han besökte var 
Skokloster 2010 men det jag var nog med 

FAKTARUTA
BOR STOCKHOLM
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FÖRSTA ALFA 159 2,2 JTS -06

MEDLEM SEN 1 MAJ 2013

TEXT OCH FOTO: TORBJÖRN WULF

min far på Brostugan när jag var liten, 
även Axels pappa var medlem i klubben 
en gång i tiden.

Jag inser att Axel har ett bilin-
tresse utöver Alfa, han är ordförande i 
Citroënklubbens Stockholmsektion och 
ledamot i Svenska Citroënklubben. När 
vi möts berättar Axel att den Citroën som 
hans far ägde senast står på andra sidan 
gatan mot var vi möts, det är nostalgi och 
minnen. 

Jag frågar hur det kommer sig att 
det blev Alfa Romeo nu då. Svaret är att 
Axels pappa hade Alfa när Axel var ung, 
2 st Alfetta och en Giulietta -80, sen blev 
det Citroën och Alfan blev finbil. Axel 
var egentligen på jakt efter en 156 men 
hittade ingen som han tyckte var i ett 
skick som han ville ha den så då blev det 
en nyare 159, egentligen en bil som visade 
sig passa bättre för Axel, men ev. blir det 
en 156 också, som kulbil och för banåka, 
dilemmat är väl plats och mer kostnader 
uttrycker Axel, men vi får se säger han 
med ett leende.

Kommer du starta fler träffar frågar 
jag, svaret blir enkelt, JA !

Axel hoppas fler kommer att starta 
träffar på fler ställen i Sverige, starta i 
mindre skala som ett café-besök eller lik-
nande, sen kan man bygga från det, väx 
in i rollen om du inte är van innan.

Axel berättar att det för honom var 
självklart att han skulle bli medlem i 
klubben, nu efter ett år uttrycker han att 
han inser hur mycket viktigare det var, 
det har gett så många nya kontakter, erfa-
renheter och glädje i att vara med, delta, 
skapa o.s.v.

Jag kan bara säga att Axel lyser när 
han berättar, och vi alla kan vara glada 
att ha honom som medlem. 

EN NY STJÄRNA…

Axel med familjens gamla Citroen.

Axel med sin praktiska 159:a.
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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***

I våras, mer exakt 5 april, slogs 
portarna upp för Gelateria 
Scarfó på Ålstensgatan 12
 i Bromma, just utanför Stock-
holms tullar – en glassbar med 
fantastsik glass och som även 
serverar espresso, latte m.m.

Hanna och Angelo som startat Scarfo 
möttes i Italien, båda hade passion för 
varandra men också för glass och beslöt 
sig att studera på Glassuniversitetet i 
Bologna. Att de hamnade i Ålsten är ju 
tur för oss som bor i Stockholmsområdet 
men stackars er andra, ta er dock hit om 
ni har en möjlighet för oj vilken smak-
upplevelse.

Ekologiskt och efter säsong gäller så 
smakerna byts ut vart efter säsongen 
ändras, vissa smaker finns i princip 
alltid. På frågan om vad som är mest 
populärt så blir svaret pistage och has-
selnöt, dock är min personliga favorit, 
hittills, vit choklad med passionsfrukt. 
Nu har det hunnit vara ca 60 olika sma-

GELATERIA SCARFÓ
EN FANTASTISK UPPLEVELSE 
SOM REKOMMENDERAS!
TEXT OCH FOTO: TORBJÖRN WULF

ker sen start, jag har kanske smakat max 
15 så jag får väl helt enkelt fortsätta vara 
kund och se om jag får en ny favorit, jag 
som inte ens är speciellt förtjust i glass 
normalt, fast detta blir svårt att inte åter-
komma till.

Under semestertiden har det blivit 
många besök efter stranden m.m, en 

fredag vid ca 17 och även dagen efter vid 
samma tid trodde jag att jag såg i syne 
när jag kom dit, utanför ringlade en kö 
på säkert 20 meter, otroligt uppskattad 
glas med andra ord. Nu blir det nog lite 
lugnare under höst och vinter men kun-
der lär det vara som avnjuter nya smaker 
och jag lär vara en av dem.

Hanna Larsson och Angelo Scarfó.
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TEXT: BJÖRN SANDBERG

TEKNISK TRIUMF ELLER TRAMS?

Alfa Romeo Tipo 160, 

F1-VM, Alfa Romeo i täten från början

1 Man brukar skilja på kompressor och blåsmaskin. I den förstnämnda sker en volymminskning i själva kompressorn, luften 
komprimeras medan den passerar från inlopp till utlopp. En blåsmaskin däremot, t.ex. en Roots blower, flyttar för varje varvs 
rotation samma volym luft från in- till utloppet. Tryckökning uppkommer om utrymmet på utloppssidan är begränsat och 
luftförbrukningen lägre än tillflödet.

Förar-VM i Formel 1 instiftades 1950, 
och 13:e maj kördes premiärtävlingen, 
på Silverstone. Segrade gjorde Giuseppe 
Farina i Alfa Romeo tipo 158, bild 1. 
Farina fortsatte på den inslagna vägen 
och blev världsmästare 1951. Bilen 
utvecklades till modell 159, och med 
Fangio bakom ratten dominerade Alfa 
även F1-tävlingarna 1951.

Det tekniska reglementet föreskrev 
4.5 liters-motorer, eller 1.5 liter med 
överladdning. Alfas 158-159 byggde på 
en förkrigskonstruktion av ingegnere 
Colombo, en rak 8-cylindrig maskin med 
dubbla överliggande kamaxlar (givetvis) 
och 2 ventiler per cylinder. Tipo 159 fick 
överladdning med två seriekopplade 
Roots blåsmaskiner1. Laddtrycket var 
extremt, ca 3 bar, och motorn gav 1951 
imponerande 425 hp vid 9300 rpm, en 
litereffekt på över 280 hp/liter!

Trots effektuttaget var 159:orna myck-
et tillförlitliga. Det påstås att man totalt 
inte använde fler än nio motorblock, 
alla tillverkade före kriget, för samtliga 
tävlingar under åren 1947-1951! I den 

perioden anmälde man 99 bilar till 35 
tävlingar, och segrade i alla utom fyra av 
dessa! 

Någon intercooler användes inte, utan 
motorn kyldes invändigt genom att man 
tillförde mycket mer bränsle än vad som 
behövdes till förbränningen. Metanol, 
som utgjorde 98% av bränslet, förbrukar 
mycket energi då det förångas, vilket 
höll ner temperaturen i förbrännings-
rummen. Avigsidan var en fullständigt 
monstruös bränsleförbrukning, man fick 
räkna med mellan 12 och 17 liter per mil! 

Tankarna rymde upp emot 300 liter på 
vissa utföranden, men trots det tvinga-
des Alfaförarna ofta gå i depå och tanka. 
Detta, och att bilarna blev tunga av allt 
bränsle, gjorde att Ferraris bränslesnå-
lare 4.5-litersbilar utan överladdning så 
småningom blev allt svårare konkur-
renter. Alfa insåg vart utvecklingen var 
på väg, och pensionerade Alfettorna. 
Till all lycka skrotades inte bilarna, utan 
det finns fortfarande möjlighet få njuta 
av deras skönhet och ursinnigt rytande 
motorer. Bild 2-3.

Bild 2. Alfetta brakar fram vid Goodwood Festival of Speed, nära 60 år efter att bilen 
pensionerades.

Bild 1. Dottore Farina rattar med stort lugn sin tipo 159 till seger i British Grand Prix 1950.

Bild 3. Magnifik rak 8:a från tipo 159. Dubbla tändningsmagneter drivna av kamaxlarna, två stora 
Roots blåsmaskiner med utsökt elegant drivaxel från växel i motorns framkant.

Bild 4. Tipo 160, allmän layout, med motor långt fram och växellåda vid bakaxeln. Det 
som påminner om stora snedkugghjul är de rejält kylflänsade bromstrummorna.

NYA REGLER, NY SATSNING

Från 1954 började ett nytt tekniskt 
reglemente att gälla. Motorerna fick nu 
vara på högst 2.5 liter utan, eller 0.75 liter 
(!) med överladdning.  Ekonomin hos 
det statsägda Alfa Romeo inte var direkt 
lysande, man var fortfarande en mycket 
liten tillverkare av ett fåtal exklusiva 
bilar. Detta till trots började man utveck-
la en monoposto för 1954, en bil som 
skulle utnyttja erfarenheterna från tipo 
158-159, och undvika deras svagheter.  

En nya bilen, tipo 160 konstruerades 
under ledning av Giuseppe Busso, och 
innehöll många extrema lösningar. 
Motorn skulle vara på 2.5 liter utan över-
laddning och bilen ha fyrhjulsdrivning. 
– Varför, kan man undra? Det gick ju att 
överföra > 400 hp med enbart bakhjulen 
på 159:an, och den nya motorn kunde 
knappast förväntas ge mer än 300… 
Visst var Alfettan tuff då det gällde 

däckslitage, men den nya bilen borde 
bli lättare och ha lägre effekt. – Hur 
som helst, drivning även på framhjulen 
ingick i det nya konceptet. 

TIPO 160, TRANSMISSION

Bild 4 visar bilens viktigaste kom-
ponenter. Man kan urskilja motorn, 
monterad långt fram, och hur den 5-ste-
gade växellådan för bakhjulen drivs 
av en konventionell kardanaxel från 
motorns bakre ände, där den flerskiviga 
kopplingen också sitter. Växellåda och 
slutväxel är hopbyggda till en enhet, och 
förbundna med motorn via ett rör av stor 
diameter, en ”torque tube” i jätteformat. 
Drivaxlarna har knutar intill spärrdif-
ferentialen, ty bakhjulsupphängningen 
skulle vara av typ De Dion. 

Tyvärr är uppgifterna om hur den 
främre transmissionen skulle fungera få 
och otydliga.  I Fusis Alfa-bibel “Tutte le 
vetture dal 1910” nämns att fyrhjulsdriv-

ningen skulle ”stå under förarens kontroll”, 
vilket inte precis är kristallklart. Bild 
4 visar i alla fall hur framhjulen drivs 
från motorns främre ände. Här tätnar nu 
mystiken, ty så vitt man kan se finns 
ingen växellåda framtill, endast en slut-
växel och differential! I Fusi anges vilka 
utväxlingar som fanns tillgängliga för 
den främre slutväxeln, samma som för 
den bakre. Slutsatsen måste bli att fram-
hjulsdrivningen endast kan kopplas in 
då högsta växeln ligger i växellådan till 
bakhjulen, där utväxlingen på 5:an är 
1:1! Hur egendomligt det än kan tyckas, 
så verkar det alltså som om framhjuls-
drivningen bara skulle kunna vara aktiv 
vid körning på högsta växeln. Varför 
Alfa ville ha fyrhjulsdrivning endast vid 
hög fart, då risken för hjulspinn var som 
minst, det är minst sagt svårbegripligt. 
Alla briljanta förslag på lösning av detta 
mysterium mottages tacksamt.

På bild 5 kan man förutom den 
främre differentialen och drivaxlarna 
se något slags kopplingshylsa, och en 
hävarm som skulle kunna förskjuta 
denna. Gissningsvis är det denna kopp-
ling som aktiverar drivningen fram. Det 
är dock svårt tänka sig att föraren skulle 
ha tid att sköta en separat spak för att 
koppla in och ur framhjulsdrivningen 
varje gång han växlade upp till resp. ned 
från högsta växeln! Att glömma koppla 
ur framhjulens drivning vid nedväxling 
från 5:an skulle varit katastrofalt, resul-
tera i olika varvtal på fram- och bak-
hjul… Möjligen hade man tänkt sig en 
hopkoppling av reglagen till växellåda 
och främre koppling, så att framhjuls-
drivningen aktiverades automatiskt då 
högsta växeln låg i.

Bild 5. Skiss över motor och framhjulsdrivning.  Tyvärr finns 
ingen mer detaljerad bild på kopplingen, men antagligen rör det 
sig om någon form av enkel klokoppling. Längst ned på bilden 
skymtar flerlamellskopplingen för bakhjulens drivning.
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MYSTIKEN TÄTNAR

Ännu mer förbryllande blir det då 
man inser att transmissionen saknar en 
central differential! Fram- och bakhjul 
roterar alltså med samma varvtal, som 
då man låser mitt-diffen på ett terräng-
gående fordon! På en Land Rover i gyttja 
är detta säkert precis rätt medicin, men 
för en GP-bil på asfalt? Möjligen hade 
man tänkt sig att förarna skulle åka med 
lätt sladd i alla kurvor så att hjulens 
varvtalsskillnad kompenseras av däck-
ens slirning. – En nog så tuff uppgift, 
även för mästare som Fangio och Farina!

– Att ta ut drivning till framhjulen 
från motorns främre ände var så vitt för-
fattaren känner till en helt unik idé 1952, 
som först i modern tid återkommit på 
Ferraris ”stationsvagn” FF, men då med 
Haldexkopplingar och modern elektro-
nik som möjliggör anpassning av varvta-
let till vad bakhjulen har för sig.

TILLBAKADRAGEN FÖRARE

Även om fyrhjulsdrivningen var 
ovanlig, så är det en annan konstruk-
tionslösning i tipo 160 som fått mest 
uppmärksamhet. Man avsåg nämligen 
att placera föraren allra längst bak, 
bakom bakaxeln, bild 6. Fusi anger att 
placeringen skulle bidra till att ge föra-
ren bättre känsla för hur bilen uppförde 
sig i kurvorna. Möjligen har Alfa Romeo 
här tagit intryck av den uppfattning som 
länge cirkulerade rörande Auto Unions 
GP-vagnar på 30-talet. Dessa var erkänt 
svårbemästrade, något som många ansåg 
berodde på att föraren satt så långt 
fram i dessa mittmotor-bilar, bild 7. Den 
föreställningen kan möjligen påverkat 
Alfas konstruktörer, men har sedermera 
övergivits. Mycket mer troligt är att Dr. 
Porsches bakhjulsupphängning var den 
främsta orsaken till bilarnas lynniga 
vägegenskaper. Pendelaxlar som gav 
drastiska camberändringar hos drivhju-
len var knappast ägnade att ge pålitligt 

uppförande i kurvorna. Av bilderna 
framgår inte var bränsletankarna i tipo 
160 skulle placeras, men det bör ha fun-
nits gott om plats bakom motorn, nära 
bilens tyngdpunkt, så att vägegenskaper-
na inte påverkades av bränslevolymen.

160:ans förarplacering skulle också 
kunna eliminera ett annat envist bekym-
mer i dåtidens formelbilar, nämligen 
svårigheten att få föraren lågt placerad i 
bilen. Den konventionella lösningen med 
motorn fram, medförde att föraren måste 
sitta oönskat högt upp, ovanpå kardan-
axeln, såsom i 159:an, bild 8.

En och annan erinrar sig säkert att 
Alfa tidigare provat en annan lösning på 
problemet. Tipo B, även kallad P3, hade 
två kardanaxlar, i vinkel, så att det blev 
ett litet hål mellan dem, där förarstolen 
kunde pressas ned. En elegant, men 
komplicerad, effektkrävande och tung 
lösning, bild 9. 

TEST PÅ MONZA

Nu var man uppenbarligen inte helt 
övertygad om idéns förträfflighet, utan 
beslöt göra en del fältprov, innan man 
började bygga tipo 160 på allvar. En av 
de pensionerade Alfettorna modifierades 
genom att skarva på karosseriet bakom 
bakhjulen, täcka över det ordinarie 
förarutrymmet, förlänga rattstången etc. 
Även här kan man konstatera att Alfa 
var långt före sin tid, körställningen är 
inte alltför olik den i en modern F1:a, 
bild 10!

Uppenbarligen lade man inte ned 
mer krut än nödvändigt på ombyggna-
den. Bild 11 visar bilen på Monza inför 
provkörningen, och man har inte ens 
brytt sig om att flytta vindrutan från 
sin plats framför den ordinarie förar-
platsen! Det finns olika uppgifter om 
hur föraren, Sanesi, upplevde sin nya 
position, allt från skräckinjagande till 
fantastisk. Trots diverse svårigheter med 

den provisoriska farkosten lär han dock 
avverkat Monzabanan inom 4 sekunder 
från Fangios rekord med en normal 159 
– inget dåligt resultat för en hastigt hop-
rafsad provbil!

MOTORE

Motorn i tipo 160 var ”state of the art” 
1952, en 12-cylindrig 180 graders V12:a2. 
Borrning och slaglängd var 68x57 mm, 
2484 cc. Vid maximala 10 000 rpm upp-
nåddes medelkolvhastigheten 19 m/s, 
betryggande långt från de 25 m/s man 
länge ansåg som absolut högsta tillråd-
liga. Grunden var ett högt och smalt vev-
hus gjutet i en magnesiumlegering, bild 
12. De två ”fågelholkarna” längst upp 
är avsedda för tändningsmagneterna. 
Husen för dessa göts alltså i ett stycke 
med vevhuset, inte att göra det enkelt 
eller billigt för sig precis… 

Cylindrar och förbränningsrum var 
tillverkade i ett stycke, eliminerande alla 
problem med topplocksackningar, och 
skruvades fast på vevhusets sidor, bild 13. 

Bild 14 visar motorn bakifrån, med 
sina 12 separata motorcykelförgasare. 
Gasreglagen påminner starkt om de som 
Ferrari brukade använda, kullagrade 
axlar med hävarmar och länkar till varje 
förgasartrottel, mycket omsorgsfullt 
utfört. På bild 15 ser vi att kamaxlarna 
drevs av en trave kugghjul i motorns 
mitt, så även de två tändningsmagne-
terna. Kamnockarna påverkade venti-
lerna direkt, via hattformade kamföljare 
på varje ventilskaft. Detta syns tydligare 
på genomskärningen i bild 13. Vinkeln 
mellan ventilerna var 90 grader, långt 
från de ca 20 grader dagens F1-motorer 
uppvisar… Ventilstorleken var 35 resp 30 
mm för insug och avgas, de senare natri-

umkylda. Kompressionsförhållandet var 
12.6:1, motorn var avsedd köras på alko-
holbränsle. 

LÄTTRULLANDE INNANMÄTE

Vevaxelns ramlager i tipo 159 bestod 
av glidlager, men 160:an fick rullnings-
lager för såväl ram- som vevstakslager, 

Bild 6. Föraren av tipo 160 bör ha fått en god överblick av sitt fordon!

Bild 7. Auto Union typ C. V16 på 6 liter och 
520 hp, samt pendelaxlar bak…

Bild 8. ”Kontoret” i tipo 159. Fåtöljen placerad 
ovanpå kardanaxeln.

Bild 9. Tipo B / P3,  från ca. 1934 hade denna unika transmission, med differentialen 
direkt bakom motorn. Två vinklade kardanaxlar drev bakaxeln.

2 Detta är en V-motor, ty på varje vevtapp sitter två vevstakar. I en boxermotor har varje 
vevstake sin egen vevtapp på vevaxeln.

Bild 10. Körställningen i 160-prototypen skilde 
sig inte så mycket från dagens Formel 1-bilar!

Bild 11. En lätt fundersam Sanesi inför prov-
körning på Monza i den ombyggda 159:an. 
Observera luckan över den ordinarie sittbrun-
nen, och att vindrutan lämnats kvar i sin nor-
mala position!

Bild 12. För 15 år sedan såldes detta överblivna 
vevhus till 160-motorn på auktion för $5750.

Bild 13. Tvärsnitt genom motorn, med cylinderblocken skruvade 
mot sidorna av det gjutna vevhuset. Rullagrade vevstakar!

Bild 14. Motorn 
till tipo 160 sedd 
bakifrån.

Bild 15. Den 
magnifika motorn 
i genomskärning. 
Notera travarna 
med kugghjul 
i centrum, dri-
vande kamaxlar, 
magneter och 
drivaxlar. Längst 
bort skymtar det 
gjutna huset för 
främre differen-
tialen.
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som man kan se på vevstaken i bild 13. 
Detta var långt ifrån ovanligt, många 
tävlingsmotorer hade haft rullagrad vev-
axel sedan länge tillbaka, t.ex. Bugatti 35, 
Auto Union och Mercedes. Storänden på 
vevstakarna var odelad, vilket innebär 
att vevaxeln måste sättas hop av delar, 
efter att stakarna förts på plats. En rulla-
grad vevaxel blir därför komplicerad och 
dyrbar. Vinsten är lägre friktionsförlus-
ter, mindre smörjbehov och att en odelad 
vevstake bör bli både lättare och star-
kare. Vanligt är att vevaxelns byggdelar 
sammanfogas med s.k. Hirth-kopplingar, 
en form av ”radiella splines” som styr 
och lokaliserar delarna, vilka dras hop 
med kraftiga skruvförband. Bild 16.

Om vi återgår till bild 15 kan man ana 
en annan intressant konstruktionslös-
ning. Av allt att döma tas inte drivningen 
ut från vevaxelns bakre ände, utan från 
en extra axel placerad under vevaxeln, 
och säkerligen driven av kugghjul i vev-
axelns mitt, liksom kamaxlarna m.m. 
Bild 4 bekräftar denna teori, och det 
verkar också som om denna extraaxel 
sträcker sig till motorns främre ände 
och där driver framhjulens slutväxel/
differential! Konstruktionen minskar 
risken för torsionssvängningar i vevax-
eln, och anpassar varvtalet för att passa 
växellådan, betydligt lägre än vevaxelns 
varvtal.

DIFF MED FLERA UPPGIFTER?

Bild 17 visar den magnifika motorn 
framifrån, med huset för den främre 
differentialen närmast. En förbryllande 
detalj är de rör och slangar som ansluter 
till diff-husets övre del. Om man jämför 
med andra bilder på motorn, så verkar 
det som om rören hänger hop med de 
fördelningsrör för kylvätska som går in 
i topplocken vid varje förbränningsrum. 
Kanske man tänkt utnyttja en tank, 
integrerad i diff-huset, för att samla vatt-
net från kylvätskerören och skicka det 
vidare till kylaren? 

Innan man låste konstruktionen och 
började tillverka de slutliga motorerna, 
hade man gjort prov med en tvåcylin-
drig motor. Detta var ett rätt vanligt 
tillvägagångssätt, man byggde en enkel 
testmotor i vilken förbränningsrummens 
utformning, kanaler, kamprofiler o.s.v. 
kunde utprovas. I Fusi finns en effekt-
kurva för den kompletta motorn, bild 18. 
Vi får anta att den visar resultatet av en 
verklig bromsning, och inte bara önske-
tänkande. Effektkurvan är jämn och fin, 
inga svackor, och vid 10 000 rpm noteras 
285 hp, en litereffekt på 114 hp! Detta var 
en mycket konkurrenskraftig siffra jäm-

Data och bilder till artikeln har hämtats ur Luigi Fusi, “Tutte le vetture dal 1910”, samt ett 
antal notiser på Internet, t.ex.:  http://www.alfabb.com/bb/forums/alfa-romeo-history/40541-
alfa-romeo-tipo-160-a.html, http://de.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo_Motorsport, 

fört med de motståndare som dök upp 
1954, men som tipo 160 aldrig fick till-
fälle att tävla mot. Sexan i Maserati 250F 
gav till en början knappt 250 hp. Den 
svåraste motståndaren skulle dock varit 
Mercedes W196, vars raka 8:a i början, 
1954, levererade 257 hp. Den utvecklades 
vidare och gav ett år senare 290 hp. 

HJULUPPHÄNGNING

I framvagnen hittar vi dubbla triang-
ellänkar, torsionsstavar och hydrauliska 
stötdämpare. Dessa ser faktiskt ut att 
vara teleskopiska, inte de ”dörrstängare”, 
som man på många håll, t.ex. hos Ferrari, 
länge envisades med. I bakvagnen tänkte 
man använda en de Dion-upphängning, 
som eliminerar både nackdelarna hos 
stel axel och svängarmar, alltså hög 
ofjädrad vikt och 
camberföränd-
ringar. 

HEJDARE

De frikostigt 
flänsade och 
breda broms-
trummorna, 
med vardera tre 
backar, är place-
rade ”inombords” 
såväl fram som 
bak, för låg ofjäd-
rad vikt. Däck 
med diameter 16 
tum skulle använ-
das, antingen 
med stålekerhjul 
eller gjutna lätt-
metallfälgar. 

VAD KUNDE 
DET BLIVIT AV 
DETTA?

Eftersom ingen 
bil någonsin 
byggdes, och de 

flesta mekaniska komponenterna aldrig 
blev utprovade, är det omöjligt bedöma 
hur konkurrenskraftig tipo 160 kunde 
blivit. Motormässigt skulle antagligen 
Alfa Romeo klarat sig bra, men den 
komplicerade, effektslukande och tunga 
fyrhjulsdrivningen skulle förmodligen 
blivit ett svårt handikapp, om man 
över huvud taget fått den att fungera… 
Om man hade givit upp drivningen på 
framhjulen, flyttat motorn längre bak för 
optimal viktfördelning, då kunde tipo 
160 säkert blivit en svår konkurrent till 
Maserati, Ferrari, Mercedes, Vanwall och 
BRM. Detta förutsatt att motorn verkli-
gen gav den uppgivna effekten, och att 
den blivit lika tillförlitlig som föregånga-
ren, Alfetta!

Bild 16. Principen för Hirth-kopplingen, med vars hjälp man kan bygga sta-
bila vevaxlar av smådelar.

Bild 17. Motorn sedd framifrån, med differentialhuset skruvat mot motorns 
främre ände.

Bild 18. Slutresultatet, en nog så tilltalande effektkurva, med 285 hp @ 10 000 rpm.

BJÖRN SANDBERGRepris från KB nr 1 -99.Tekniska spalten
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Som en del i årets Norrlandssatsning 
kördes säsongens tredje tävlingsdag i 
strålande Norrlandssol. I paketet ingick 
också karavankörning med start vid 
Länsmuséet i Härnösand på de otroligt 
vackra vägarna, breda, släta, slingrade 
som ledde till Arnolds osannolika muse-
um, till Bönhamn med smarrig utsikt 
och räkmacka på klipporna (och bad för 
dem som varit smarta nog att förbereda 
för sådant), till Högakustenbron där 
exotisk Älgörtssaft kunde inhandlas till 
hänförande utsikt för att slutligen gå i 
mål på Motorparken och avslutas med 
Racetaxi. Det muttrades lite i leden när 
det bara blev två varv per person men 
som förare var det speciellt få att dela 
med sig av racekänslan till en intet ont 
anande person. Responsen i form av 
glädje från passageraren är värd väl-
digt mycket. Uppmaning till alla – Håll 

ögonen öppna för dubbelbandagar 2015 
för då blir det dags igen för supersuccén 
Racetaxi! 

Med taxikörningen avslutad tog 
det ändå lång tid att samla ihop sig på 
banan och middagen kändes alltmer 
lockande. En och annan missuppfatt-
ning för hur man skulle anmäla sig 
gjorde att antalet middagsgäster vida 
överträffade det som restaurangen 
beräknat men de löste det på ett lysande 
sätt även om kvällen blev rätt sen. Stor 
eloge till Gunnar & Gunnar som fixat ett 
eminent evenemang. Jag tror inte att de 
ens drömt om att det skulle komma så 
många deltagare. 

Racedagen bjöd också strålande sol 
och hög temperatur både i luften och i 
asfalten. Mycket vatten fick sköljas ner 
med ännu mer vatten under dagen på 

banan för att hålla vätskebristen borta. 
Även bilarna fick känna på värmen 
med temperaturproblem för broms- och 
kylarvätska.

För de flesta förarna var det en ny 
bana men de som kört här tidigare fick 
en liten överraskning i form av en extra 
chikan på den långa rakan i nerförs-
backe. Placerad där för att hålla ner 
topphastigheten och öka säkerheten 
eftersom avåkningszonen efter inte är 
så bred.

Allmänna omdömet om banan bland 
förarna var positivt även om den nya 
chikanen kändes lite trång och kantig. 
Alla vill tillbaks och köra här.

Eftersom det inte är speciellt många 
som kör i gatklasserna (varför det 
kan man fråga sig?) så blev dagens 
schema justerat till totalt sex pass á 

TEXT: DAN-ERIK HANSSON. FOTO: MARIA SANDELL

20 minuter. Nästan dubbelt så mycket 
körtid som normalt, stort tack till 
Banmötesorganisationen. Värmen gjorde 
dock att många liksom undertecknad 
körde lite kortare pass för att orka hålla 
koncentrationen och spara bilen till 
racen.

Temperaturen gick hårt åt en del 
bilar, av det sju bilar starka fältet i klass 
III försvann Robin Nyquist (75 TS) med 
bromsproblem, Sune Svensson (Sud) och 
Patrik Hermansson (75 2.0) med kopp-
lingshaverier. Klass II hade två bilar på 
plats (Ragnar Rosengren, 156 och Mats 
Forssén, och i Abarth 500). I klass I var 
fem bilar på plats och alla tog målflagg 
även om Jens Roos i turbo-GTV:n inte 
kunde köra fullt på grund av kylpro-
blem.

Kvalet var svårbemästrat då däcken 

snabbt blev för varma. Alla körde 
brett och hade det var väldigt svårt att 
bedöma om varven blev bra på den nya 
banan. Dramatiskt blev det för Micha 
Grönvalls i 164an som tappade remhjul, 
tillika vevlägesgivare för motorstyrning-
en. Otroligt nog hittades remskivan som 
kunde monteras tillbaks till andra racet. 
Kvalsnabbast var Claes Hoffsten (156 
turbo) före  Niclas Rosengren (75 3.0) 
och Micha. Därefter klass III-bilar,  Dan-
Erik Hansson (GTV 2.0 TS) nio tusendels 
sekund före Dag von Bothmer (Giulietta 
2.0 TS). Upplagt för stenhårda fighter på 
flera ställen i fältet som vanligt.

I första racet vann Claes Hoffsten 
komfortabelt före Niclas Rosengren och 
Jens Roos. Fjärde- och femteplatsen togs 
av klass III-bilar, Dan-Erik Hansson 
(GTV 2.0 TS) före Dag von Bothmer 

(Giulietta 2.0 TS) efter en hård kamp 
där defensivkörning gjorde att Dag inte 
lyckades ta sig förbi trots intensiv upp-
vaktning. Även Jonas Klang (75 TSR) och 
Henrik Ahnfeldt (155 TS) kämpade hårt, 
i mål skiljde bara 0,7 sekunder.

Andra racet blev en holmgång mellan 
klass I-bilarna, Micha som startade sist 
kom snabbt ikapp Niclas och Claes och 
det blev broms- och accelerationsdueller 
i och efter varje kurva. När däcksröken 
lagt sig stod Micha som mycket värdig 
segrare före Claes och Niclas. Övriga 
fältet var mera spritt och de hårda duel-
lerna uteblev. Noterbart är att Dag till-
fogade Dan-Erik årets första poängtapp 
trots ett remarkabelt slutvarv på dagens 
snabbaste klass III-tid.
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HÄRNÖSAND MOTORPARK – RACE 5 OCH 6

”Racebilsinteriör”

Nya chikanen är trång

Ragnar kollar lufttryckJens luftar bromsar med hjälp a BjurmanStallchefen Gabriella i Scuderia Hansson ger råd

Starten går i race 5
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KINNEKULLE 2 – RACE 7 OCH 8

Kinnekulle 2 skulle bli min hittills märk-
ligaste racehelg. En dubbel bandag med 
som vanligt superkul racetaxikörning. 
Det är otroligt skojigt att få in en en lätt 
nervös passagerare i sin ruffiga racebil 
och sen ge sig ut och köra fort men utan 
att riskera passagerarens hälsa. Med 
orden ”om det inte känns bra så klappa 
mig på armen” axar man fullt (nåja, så 
fort man nu kan axa med en kl III bil) 
ut på rakan, fullt under Bron och hård 
broms in i 180-graders-Kvarnen, tillbaka 
under Bron med lätt uppställ i vänstern 
och över den blinde Molins knäppa krön 
och bromsning rakt mot grönskan innan 
kurvorna som leder till TV-krönet, en 
tight högerkurva en kort raka och sen 
den viktiga högern ut på långa rakan. 

Här skulle man ju velat se hur pas-
sageraren mår men HANS-skyddet 
som håller hjälmen gör att huvudet inte 
går att vrida så mycket. Ingen klapp 
på armen i alla fall så det är bara fullt 
pådrag som gäller i ytterligare två varv.

Åter i pitlane kan jag så se ett ansikts-

uttryck på passageraren som verkligen 
gör mig lycklig, ett smile från öra till 
öra. Jag hoppas verkligen att åtminstone 
någon har fått en så blodad tand att det 
blir återkomst i en egen CAR Challenge-
bil så småningom.

Till kvalet är jag sen och hela gänget 
har hunnit ett helt varv innan jag har 
utrustningen på plats ordentligt. Och det 
börjar småregna. Tar det lugnt i två varv 
för att sedan öka. Problemet är att reg-
net ökar snabbare än jag och mitt första 
kvalvarv ”i lugnt tempo” blir det snab-
baste, faktiskt snabbare än alla andra i 
klass III. Utnyttjar regnet för att känna 
på fästet med mycket vatten på banan 
vilket slutar med en snurrning och att 
jag backar över Molins knäpp och ut i 
kattsanden. Nåväl, kvalet får trots allt 
betraktas som lyckat.

Regnet har etablerat sig till första 
racet, men eftersom mina pålitliga 
gamla mjuka däck sitter på så är jag inte 
speciellt orolig för fästet. Den tanken 
får jag revidera direkt när det visar sig 

att vattenplaning sker även vid mod-
est hastighet. Starten går bra och jag 
håller min placering i ett par varv tills 
Sune Svensson i Suden tar sig förbi ut på 
långa rakan, min tur att ligga i sprayen 
med noll meters sikt. Backar av lite för 
att inte riskera något och hoppas på 
uppehåll i regnet och upptorkande. Så 
sker dock inte men av någon anledning 
sänker Sune tempot och jag närmar mig. 
Kanske, kanske kan jag komma förbi och 
bli av med Dag von Bothmer i Guliettan 
som varit nära flera gånger. Ett par varv 
från mål kommer vi ikapp 155-Henrik 
Ahnfeldt som haltar runt på tre cylin-
drar och jag ser luckan att passera Sune. 
Halvvägs förbi försvinner luckan och 
istället trycker jag till Sune som snurrar 
och sen backar in i min framskärm med 
ett brak.  Dag passar på att smita förbi, 
jag kan fortsätta och Sune får motor-
stopp.

Förbannar min dumhet att försöka 
köra om även om det säkert skulle 
kunna diskuteras vem som gjorde mest 

fel, kanske var mitt försök regelvidrigt, 
kanske skulle Sune lämnat plats. Efteråt 
skakar vi hand i depån och enas om att 
det var en race incident. Oavsett vilket, 
min princip är att sådana incidenter 
alltid är onödiga eftersom det inte gag-
nar någon. Straffet för mig blir en buck-
lig skärm som måste stressriktas inför 
race 2 och Sunes race är förstört. Känner 
mig våldsamt bedrövad över det som 
skett och det är svårt att glädjas över 
andraplatsen i klassen.

Dags klassvinst gör att han med den 
omvända startordningen fick stå i Pole 
Position i andra racet. Min plats tre led 
bakom i ruta sju kändes väldigt långt 
efter. Starten går bra för alla och nästan 
omgående får jag kontakt med Dag. Det 
regnar fortfarande lite men sakta torkar 
det upp. Jag vet att mina däck kommer 
att få fantastiskt grepp bara det blir lite 
torrare. Och jodå, när vattenspegeln 
försvinner kör Dag bredare och bredare 
medan mina däck bara blir bättre och 
bättre. Med ett par varv kvar kommer 

min möjlighet när jag får en mycket bät-
tre utgång på rakan och bokstavligen 
tränger mig förbi med minimal mar-
ginal till både räcket och Dag. Nöjd med 
omkörningen kollar jag att det inte är 
någon risk i bli upphunnen igen men på 
sista varvet kommer den där Suden allt 
närmare igen men inte tillräckligt, tack 
och lov. Etta i klass III, race 8, 2014.

Sammantaget gör det att totalsegern 
i klass III är säkrad. Trots det infinner 
sig inte den riktiga glädjen på grund av 
sammanstötningen i det första racet. Tur 
att minnena från racetaxin i går finns 
kvar.
RACEÖVERSIKT

Totalt sett visade CAR Challenge 
klassen återigen. 14 bilar i startfältet, sju 
i klass III, 4 i klass II och tre i klass I.

Bejublade insatser gjorde Sune i 
Suden som på lördagskvällen bytte höger 
spindel och drivaxel efter ett haveri 
under taxikörningen och Jens Roos som 
renoverade växellådan efter att ha rensat 
treans växel.

I klass I dominerade Micha Grönvalls i 
164:an med starka körningar och vann båda 
racen före Claes Hoffsten och Jens Roos. 

I klass II hände det att Joakim Rosell 
för första gången på flera år blev beseg-
rad i ett race när Mats Forssén tog vin-
sten i första racet före just Joakim. I det 
andra vann så Joakim före Mats och med 
Fred-Ove Danielsson på tredje plats. 
Claes Hindemith och Henrik Fromell 
i nummer 99 fick tyvärr ge sig med en 
havererad koppling redan till kvalet. 
Kinnekulle är tydligen inte deras tur-
bana, minns deDionen som spektakulärt 
gick av på Kinnekulle 1 i juni.

Hela sju bilar i klass III alltså. 
Rookiesarna Robin Nyquist, Patrik 
Hermansson och Henrik Ahnfeldt körde 
dödsföraktande i det dåliga föret och 
utan sikt. Alla 3 börjar få upp farten 
ordentligt och klass-uvarna som kaxigt 
känner sig snabba, Jonas Klang, Sune 
Svensson, Dag von Bothmer och Dan-
Erik Hansson för se upp. 

TEXT: DAN-ERIK HANSSON. FOTO: HANS BOURGHARDT
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En bana, en bil, en kopp kaffe och en kompis.

Banmöteschefen själv, Daniel Holm.

Förarmöte Challenge OBS säkerhetsavståndet mellan förarna. Henrik Ahnfeldt blickar mot nya mål.Micha Grönvalls i full race-outfit.

Sune Svensson finmeckar med järnspettet.Tävlingledning Johan Svensson, Igino Cazzola och Stefan Atterhall. Även en kl III-taxi kan gå fort.
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KLUBBSHOPPENCHALLENGE

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!

Lätt att hitta produkter och nyheter!

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

P nr Klass Namn Bästa varvtid

1 164 Kl. 1 Micha Grönvalls (Kihlströms Bil) 1:04.173

2 89 Kl. 1 Claes Hoffsten (Hoffsten Motor) 1:04.156

3 72 Kl. 1 Jens Roos 1:06.532

4 14 Kl. 2 Joakim Rosell 1:05.941

5 71 Kl. 2 Mats Forssén 1:07.082

6 4 Kl. 3 Dan-Erik Hansson 1:07.160

7 59 Kl. 3 Sune Svensson 1:07.123

8 84 Kl. 3 Dag von Bothmer 1:07.525

9 47 Kl. 3 Patrik Hermansson 1:12.572

10 6 Kl. 3 Robin Nyquist 1:12.467

11 83 Kl. 2 Fred-Ove Danielsson 1:13.270

12 63 Kl. 3 Henrik Ahnfeldt 1:13.936

13 68 Kl. 3 Jonas Klang (bröt efter 3 varv)

Race 7 av 10

P nr Klass Namn Bästa varvtid

1 164 Kl. 1 Micha Grönvalls (Kihlströms Bil) 1:05.682

2 89 Kl. 1 Claes Hoffsten (Hoffsten Motor) 1:05.971

3 71 Kl. 2 Mats Forssén 1:08.571

4 72 Kl. 1 Jens Roos 1:09.561

5 14 Kl. 2 Joakim Rosell 1:07.994

6 84 Kl. 3 Dag von Bothmer 1:09.391

7 4 Kl. 3 Dan-Erik Hansson 1:10.011

8 68 Kl. 3 Jonas Klang 1:12.623

9 47 Kl. 3 Patrik Hermansson 1:13.154

10 6 Kl. 3 Robin Nyquist 1:14.020

11 59 Kl. 3 Sune Svensson 1:09.587

12 63 Kl. 3 Henrik Ahnfeldt 1:15.207

13 83 Kl. 2 Fred-Ove Danielsson 1:13.558

Race 8 av 10

P nr Klass Namn Bästa varvtid

1 164 Kl. 1 Micha Grönvalls (Kihlströms Bil) 1:08.522

2 89 Kl. 1 Claes Hoffsten (Hoffsten Motor) 1:08.738

3 9 Kl. 1 Niclas Rosengren 1:09.402

4 72 Kl. 1 Jens Roos 1:12.450

5 84 Kl. 3 Dag von Bothmer 1:13.484

6 4 Kl. 3 Dan-Erik Hansson 1:13.079

7 22 Kl. 1 Kenneth Stefansson (Kihlströms Bil) 1:15.645

8 71 Kl. 2 Mats Forssén 1:16.281

9 63 Kl. 3 Henrik Ahnfeldt 1:16.632

10 77 Kl. 2 Ragnar Rosengren 1:16.491

11 32 Kl. 1 Fredrik Hanström 1:20.588

12 68 Kl. 3 Jonas Klang (bröt) DNF

Race 5 av 10

P nr Klass Namn Bästa varvtid

1 89 Kl. 1 Claes Hoffsten (Hoffsten Motor) 1:09.485

2 9 Kl. 1 Niclas Rosengren 1:09.969

3 72 Kl. 1 Jens Roos 1:11.887

4 4 Kl. 3 Dan-Erik Hansson 1:14.123

5 84 Kl. 3 Dag von Bothmer 1:13.554

6 22 Kl. 1 Kenneth Stefansson (Kihlströms Bil) 1:15.331

7 71 Kl. 2 Mats Forssén 1:16.625

8 68 Kl. 3 Jonas Klang 1:15.804

9 63 Kl. 3 Henrik Ahnfeldt 1:16.344

10 77 Kl. 2 Ragnar Rosengren 1:16.608

11 32 Kl. 1 Fredrik Hanström 1:20.764

Race 6 av 10

CAR Challenge 2014 Gelleråsen Kinnekulle 1 Mittsverige Kinnekulle 2 
Förare nr Kl Totalt  R1  R2 B  R3  R4 B  R5  R6 B  R7  R8 B 
Dan-Erik Hansson 4 I I I 80 10 10 1 10 10 1 10 8 1 8 10 1 
Dag von Bothmer 84 II I 37 DNS DNS 1 - -   8 10 1 10 6 1 
Patrik Hermansson 47 II I 35 5 5 1 6 6 1 - -   5 5 1 
Henrik Ahnfeldt 63 II I 30 - -   8 8 1 5 6 1 DNF DNS 1 
Sune Svensson 59 II I 29 6 8 1 DNF DNS 1 DNS DNS 1 3 8 1 
Jonas Klang 68 II I 29 8 6 1 - -   6 DNS 1 6 DNS 1 
Robin Nyquist 6 I I I 24 4 4 1 DNF 5 1 - -   4 4 1 

  
  

 
          

 
          

 Mats Forssén 71 II 70 8 6 1 6 8 1 10 10 1 10 8 1 
Joakim Rosell 14 I I 40 - -   10 10 1 - -   8 10 1 
Ragnar Rosengren 77 II 32 6 8 1 - -   8 8 1 - -   
Ture Tiholt 42 I I 21 10 10 1 - -   - -   - -   
Hindemith / Fromell 99 I I 21 5 5 1 8 DNF 1 - -   DNF DNS 1 
Fred-Ove Danielsson 83 II 7 DNS DNS   - -   - -   DNF 6 1 
Ola Magnusson 88 II 6 - -   5 DNS 1 - -   - -   

    
                        

Claes Hoffsten 89 I 68 6 6 1 10 8 1 10 8 1 8 8 1 
Micha Grönvalls 164 I 58 8 10 1 6 DNF 1 DNS 10 1 10 10 1 
Niclas Rosengren 9 I 53 10 8 1 8 10 1 8 6 1 - -   
Jens Roos 72 I 36 DNS DNS 1 5 6 1 6 5 1 6 4 1 
Fredrik Hanström 32 I 18 4 5 1 - -   4 3 1 - -   
Kenneth Stefansson 22 I 16 5 DNF 1 DNS DNS   5 4 1 - -   

 

 

Ställningen efter åtta av totalt tio race
(Genomfört kval ger en bonuspoäng, B. Maximal poäng som kan uppnås över säsongen är alltså 105 )
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NOSTALGIA&BÖCKERNOSTALGIA&BÖCKER
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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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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

Ring Knutstorp - 
Banmöte och tävling

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

Årsmöte Stockholm

Manusstopp
KlöverBladet nr 6

Manusstopp
KlöverBladet nr 1 2015
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LÉET 8 B, 474 70  MOLLÖSUND

Det kan vara rationellt 
att vara emotionell

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

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

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

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

mrca
p.c

om


