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S
tefan Löven första maj talar 
i Göteborg, Jonas Sjöstedt i 
Malmö och på Wenngarn är det 
Åke Nyberg som talar. Vilken 

politisk åskådning Åke har, vet jag natur-
ligtvis inte, men han har till skillnad från 
de båda förstnämnda herrarna förmågan 
att samla massorna. För första gången 
hölls årets första maj träff på Wenngarns 
slott utanför Sigtuna och maken till upp-
slutning har sällan skådats. Naturligtvis 
spelade det fina vädret in men arrange-
manget hade säkert stått pall även utan 
solens hjälp. Infartsvägarna korkades 
igen. Sigtuna kommun hörde förskräckt 
av sig och undrade vad vi höll på med. 
De som skulle till Wenngarn av andra 
skäl än att titta på Italienska bilar ( jo det 
fanns faktiskt några sådana märkliga 
människor också) var mindre roade, 
medan vi på plats bara njöt. Fantastiska 
Alfor av alla slag blandades med andra 
Italienska skönheter. Bättre säsongstart kan 
man inte tänka sig. Tack Åke och alla andra 
som gjorde detta möjligt.

Med risk för att verka tjatig från det ena 
numret av Klöverbladet, till det andra, kan 
jag meddela att arbetet med 60 års jubileet 
gå framåt. På annan plats i tidningen och på 
webben, kan du nu se hur du bokar de delar 
av aktiviteten du vill vara med på. Allt från att 
bara delta på Gärdet under lördagen den 13:e 
augusti (vilket är helt gratis), till att vara med 
på jubileumsmiddagen under kvällen, sova 
över och vara med på någon av program-
punkterna under den 14:e. Vänta inte för länge 
utan boka redan nu för att säkra en plats och 
underlätta för de som arbetar med jubileet!

En annan jubileumsaktivitet som blir av, 
är resan till Milano. Detta blir en fantastisk 
upplevelse med bland annat besök på Museo 
Storico Alfa Romeo och förhoppningsvis även 
Alfas provbana Balocco. Vi har tyvärr svårt 
att få det senare bekräftat, troligtvis för att 
man inte vet om det kommer att pågå hemliga 
tester vid tillfället. En möjlig reservplan är att 
vi i stället åker till Maserati i Modena för ett 
fabriksbesök. Där tillverkas ju bland annat 4C. 
För närvarande håller Fazio Marco i Milano, 
ansvarig för ”FCA Heritage Worldwide Clubs 
Coordination”, på att finslipa vårt program för 
vistelsen i Milano. Så fort han fastställt det, 
lägger vi ut det på hemsidan, så kolla där! Än 
är det inte försent att anmäla sig till denna 
upplevelse!

Den 8 – 10:e april var undertecknad till-
sammans med några andra bilnördar på 
Auto Classica i Essen, vilket är en fantastisk 

mässa, väl värd ett besök. Det som slog mig 
var det enorma utbudet av Alfa delar och 
prylar, men också hur många Alfa Romeo 
som bjöds ut till försäljning. Naturligtvis var de 
Tyska märkena i majoritet, men därefter kom 
Alfa. I en artikel intervjuades Harmut Klötzing 
på företaget Classic Car Invest GmbH, där 
han fick frågan: ”Är det bara Tyska märken 
som gäller? Nej, det är inte bara Tyska mär-
ken. Alfa Romeo är det mycket intresse för 
just nu, det är ett spännande märke.” Kul läs-
ning för alla oss som snöat in på Alfa!

Alfa Romeo börjar dessutom synas mer 
och mer i olika medier, vilket är bra för mär-
kets återupprättande. Få bilar har väl blivit 
så omskrivna som 4C och nu skrivs det mer 
och mer om den nya Giulian. Detta väcker 
intresset även för äldre intressanta Alfor som 
t.ex. artikeln i Klassiska Bilar nr 4 om Jan 
Gyllenrots:s Alfasud och snart kommer det 
en artikel i Auto Motor & Sport om en annan 
klubbmedlem och hans Alfainnehav. På 
Wenngarn sågs flera journalister smyga runt 
bland bilarna, så förhoppningsvis kommer det 
fler positiva artiklar. Chefredaktören på tid-
ningen Klassiker Carl Legelius, har länge bett 
att få låna min SZ:a för att göra ett reportage 
om den tillsammans med en Alfa 75 QV. I vin-
jetten till denna ledare ses när nycklar och bil 
överlämnades på Wenngarn till honom varpå 
han nöjd sågs lämna området i ”Monstret.” 
Någon gång i höst lär vi få se resultatet i 
denna Alfavänliga tidning.
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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.

MANUSSTOPP 2016
MANUSSTOPP ÄR SENAST 15 FEB, 15 MAJ, 15 AUG OCH 15 NOV. 

UTDELNING MITTEN AV MARS, MITTEN AV JUNI, MITTEN AV SEPT OCH MITTEN AV DEC.

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

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

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

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

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

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

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

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

DAKTÖRENS HEMADRESS SOM DU HITTAR I REDAKTIONSRUTAN.
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Mitt i säsongen är som mitt i livet. De val 
du gjorde i tidigt på året får du ofta leva med 
under sommaren. 

Kanske står din Alfa kvar på pallbockar-
na och det enda som är kvar är luftning av 
Brembobromsarna. Eller så hugger det till 
varje gång du går förbi det tomma garaget 
när du minns avskedet i april. Men kanske du 
ser möjligheten att hitta en ny bil i sommar 
eller fynda i höst? 

Eller har du fått ut din Duetto och den går 
precis så bra som du minns? Trivs du lika bra 
som förra året behåller du nog den en säsong 
till. Du har ju haft den sedan 1970. 

Det är ett tilltalande lyckligt lugn över de 
som hittat rätt sedan många år eller kan-
ske sekel. För dem är det som att träffa en 
gammal vän igen. Du minns goda sidor och 
sämre sidor som du vant dig vid sedan länge. 
Fel som uppstår lagas nu eller någon gång i 
framtiden, saker går sönder när man använ-
der dem. Kraschar något dyrt ser du möjlig-
heten att renovera och ge bilen och relationen 
nytt liv. Den kunskap som växer fram ur ett 
långt och troget förhållande syns i Willes 
reportage om Duetton eller Björns beskriv-
ning hur man identifierar en 105-bakaxel med 
diffbroms.

Detta Klöverblad är tjockt och det tackar vi 
er medlemmar för. Det har varit ett fantastiskt 
inflöde av spännande artiklar och vi har flera 
fina kvar till kommande nummer.  

En idé vi pratat om i tidningen var ett 
reportage om trimning av nyare bilar genom 
att justera motorstyrningen via chiptrimning 
eller ändrad programvara. Vi har dock ett 
önskemål, att man gjort en mätning av effekt 
före och efter. Vår förhoppning är att någon 
av er läsare kan bidra med sina erfarenheter 
inom detta område.

Jag oroar mig lite inför jubileet. 
Anledningen är att jag är utan Alfa Romeo 
sedan jag sålde min fina Alfa 75 3.0 V6 
America. Ett val jag kommer bli smärtsamt 
påmind om när alla penningstarka bilentusi-
aster inser att 3.0 V6 endast stod för 2,4 pro-
cent av 75-produktionen. Jag har dock insett 
min svaghet för 60- och 70-tals Alfa Romeo. 
Det var dessa jag drömde om på 80-talet 
när jag körde runt i min buckliga Opel Kadett 
1.2S.

Mitt bilintresse går upp och ner, ofta 
med fram- och motgångar i garaget. Men 
när jag läser alla era reportage, som det om 
Lyckselerallyt i 20 minusgrader eller när far 
och son gör gemensam resa till Alfa Romeo:s 
100 års jubileum i Milano då tar min inspira-
tion fart igen. Det tackar jag för och jag hopp-
as att ni läsare får uppleva samma känsla.

Hoppas vi ses på jubileet! 

Och en viktig skillnad med mitt i livet och 
mitt i säsongen är att billivet återupprepar sig, 
det kommer en ny bilsäsong med nya möjlig-
heter varje år.
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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

S
å har vi kommit in i vårmåna-
den maj, och sommaren har 
redan visat upp sig i stora delar 
av vårt avlånga land. Vår kära 

Alfor tas fram och putsas/trimmas. En 
del träffar har kommit igång, 1 maj på 
Wenngarn för första gången. Succé med 
väder och antalet bilar, men lite kao-
tiskt med trafiken. Och till helgen är det 
Challenge premiär i Karlskoga. Den här 
våren har börjat bra. Och mer kommer 
till sommaren, klubbens 60-årsjubileum.

Planeringen av evenemanget pågår 
för fullt. I tidningen hittar du informa-
tion om hur du anmäler dig, betalar 

middagen, ordnar boendet med mera. 
Programmet är klart i stora drag, men 
ett antal detaljer återstår. Information 
kommer löpande att finnas på hemsi-
dan. På Wenngarn hoppas vi kunna visa 
upp några speciella och unika Alfor i 
anslutning till middagen. Och så kommer 
vi äntligen att få se nya Giulian, det blir 
spännande. Och sedan får vi prata lite 
”utrikiska” med vår norska/finska/danska 
Alfa vänner.

Hur det är i Norrland? Den långa 
vintern är över och björkarna slår just nu 
ut en vecka tidigare än normalt. Alforna 
är klara för vårens och sommarens 

aktiviteter. Jag måste dock erkänna en 
sak, vi har köpt en Skoda. En Superb 
Combicoupé, diesel, automat, fyrhjuls-
drift, vit, 19 tumsfälgar m m. Jag har fått 
utstå mycket spott och spe för detta, 
men eftersom Alfa inte har någon mot-
svarande praktisk och rymlig bil så blev 
det så här. Det bör poängteras att detta 
inte är någon flykt från Alfa Romeo, jag 
är och kommer att förbli en Alfisti. Till 
60-årsjubileet kommer vi i vår svarta 
GTV 916.

Så, ut och njut med era Alfor så ses 
vi på Gärdet den 13 augusti.

BLI MEDLEM

www.alfaromeo.org

Club Alfa Romeo 
Svezia

DU OCKSÅ!

Jo, det är faktiskt en Skoda.
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J
ag lärde känna Fredrik 
direkt när jag blev medlem i 
Alfaklubben och vi har haft 
massor med kul upplevelser 

tillsammans. Vänskapen började med 

Vår Alfakompis Fredrik Malmberg har lämnat oss
att jag en kväll besökte Fredriks mek-
garage i Linköping och köpte på mig 
ett parti Bertonedelar. Här mötte jag 
en härlig kompis som delade min entu-
siasm för 105-seriebilarna, och sedan 

dess har vi ofta haft förmå-
nen att få träffas i olika Alfa-
sammanhang.

Vi har åkt banracing till-
sammans, vi har diskuterat 
olika speciallösningar och 
tips på våra Bertones, vi har 
ätit god mat tillsammans på 
restauranger och vi har sist 
men absolut inte minst följt 
Mille Miglia tillsammans på 
nära håll hela vägen mellan 
Brescia - Rom tur och retur! 
Detta var en fantastisk resa 
Fredrik och H-P Magnusson 
gjorde som bästisar, ihop 
med bland andra mig och 
min fru Carina och med 
fantastisk ledning av Wille 
Roos och vi har många här-

liga minnen tillsammans därifrån.

 Fredrik har för mig blivit en mycket 
god vän som alltid med glädje bju-
dit på tips och råd om hur man fixar 
bilen på bästa sätt, hur man väljer rätt 
spårval i kurvorna och vilket vin från 
Barolo som smakar bäst en sen kväll 
på Falkängen!

 Vi har alla sett Fredriks förtjänst-
fulla arbete med att under flera år 
vidarutveckla Club Alfa Romeo’s ban-
mötesverksamhet och hjälpt till att alla 
känt sig välkomna i banåkarskaran. 
Jag började själv då Fredrik var ansva-
rig för banmötesverksamheten och 
har alltid mötts med ett leende och en 
klapp på axeln då man tog sina första 
stapplande steg på bana.

 Tyvärr rycktes Fredrik bort fort av 
sjukdom, mycket fort under början av 
året och vi är många som delar hans 
frus och 2 barns djupa sorg över att 
ha mist sin man och pappa i allt för 
unga år.

TEXT: KENNETH LARSSON

Glada och kunniga MHRF-funktionärer: Peter Edqvist, förbundsordförande, Rickard Elgán, 
myndighetsbevakare, och Helen Elmgren, försäkringshandläggare.

M
otorhistoriska 
Riksförbundet är en 
”paraplyorganisation” 
till vilken ett stort antal 

motorklubbar är anslutna, däribland 
Club Alfa Romeo. Totalt 175 fören-
ingar, med ca 100 000 medlem-
mar, har mycket att tacka MHRF 
för. Förutom att administrera den 
välkända MHRF-försäkringen för 
gamla fordon, gör man ett gediget 
arbete med att föra vår talan gent-
emot myndigheter, politiker och 
andra faror. Bilden visar några av de 
instanser som MHRF:s funktionärer 
har kontakter med. 

Med imponerande tålamod beva-
kar man vad som är på gång, och 
försöker påverka nya förslag så ”det 
rullande kulturarvet” får fortsätta 
att brukas med rimliga villkor. Utan 
MHRF är det långt från säkert vi 
kunnat använda våra gammelbi-
lar på det sätt som nu är möjligt. 
MHRF:s verksamhet finansieras med 
avgifter från anslutna klubbar, en 
mycket god investering.

MHRF arrangerar seminarier, 
till vilka representanter för anslut-
na klubbar inbjuds. En av årets 
s.k. ordförandekonferenser ägde 
rum i Hallsberg den 19-20 mars. 
Från CAR deltog ordförande Ola 
Söderpalm och Björn Sandberg, 
som varande klubbens försäk-
ringsansvarige. Vi fick en gedigen 
genomgång av MHRF:s verksamhet, 
samt möjlighet framföra förslag och 
åsikter, allt för att förbättra möjlig-
heten för att föreningens motto skall 
förbli verklighet: ”För gårdagens for-
don på morgondagens vägar”.

En schematisk bild av den komplicerade värld där MHRF verkar.

TEXT: BJÖRN SANDBERG

ORDFÖRANDE-
KONFERENS 
MED MHRF

E
n sann och genuint trevlig Alfa-
entusiast, Bengt Holm från 
Örebro, har lämnat oss… Hans 
son Peter, berättar: ”Min pappa 

Bengt var till största delen verksam inom 
byggnadsbranschen som byggnadsin-
genjör inom olika bolag. Dock med ett 
kortare avbrott som bensinmacksägare i 
början på 70-talet. 

Han hade alltid ett stort bilintresse, 
och under åren passerade flera intres-
santa objekt utöver Alfa, såsom Jovett 
Javelin, BMW 501, 23-fönsters VW 
Kleinbuss...

Han har varit en trogen deltagare på 
de lokala onsdagsträffarna med någon av 
sina tre Alfor, ända sedan träffarna drog 
i gång på 90-talet i Örebro. Han besökte 
även många olika arrangemang, både 
inom klubben, och sådana som arrange-
rades av andra. En av höjdpunkterna var 
när han 2010 körde sin 2600 Sprint till 
Milano och deltog i Alfa Romeos hundra-
årsjubileum. Den Alfan inköptes 1969 och 
har hängt med sedan dess.”

En sann Alfa-entusiast, Bengt Holm, har lämnat oss
TEXT: BJÖRN SANDBERG

Bland de Alfor som passerat 
Bengts händer genom åren märks:
• 1900 Super, 1954
• Giliuetta Sprint
• 1750 Berlina
• 2600 sprint, 1966
• 1600 Giulia Ti 1962
• Giulietta 80-tal
• Alfetta
• GTV6
• Montreal

– Tyvärr träffade jag inte Bengt så 
många gånger, men vid varje tillfälle 
hade han något intressant, knepigt 
och ovanligt tekniskt problem att 
dryfta.

– En fundersam Bengt, antagligen grunnande över 
ett nytt konstigt fenomen som dykt upp i någon av 
Alforna.

– Delar av Bengts 
magnifika vagn-
park, GTV6, 2600 
och Montreal. 

I N  M E M O R I A M
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Specialoljeimportören i Malmö AB • Box 50337, 20213 Malmö, Sweden 
Tel 040-18 66 00 • info@wynns.se • www.wynns.se

Följ oss på facebook.com/wynnssverige 

ÅTERFÖRSÄLJARE wynns.se/partners

Följ oss på instagram.com/wynnssverige 

Engine Oil Stop Leak 
Oljeläckagestoppare för din motor

S Stoppar effektivt läckage i motorn
 – även större läckor.
S Mjukar upp torra packningar och  
 smörjer motorn.
S Skyddar motordelar från korrosion  
 och dämpar motorljudet.

Stoppar oljeläckage! 
Häll i tillsatsen när motorn är varm. 
Kör med  fordonet en stund varje dag 
så du når arbetstemperatur. Efter några 
dagar har produkten uppnått full effekt.

Automatic Transmission Treatment 
Oljetillsats för automatisk växellåda

S Rengör, skyddar och tätar packningar.
S Kyler växellådan genom att 
 transportera bort värme.
S Ökar livslängden på lådan.
S Motverkar hugg samt ojämn växling.

Rengör och tätar! 
Använd Automatic Transmission 
Treatment (ATT) när som helst – det behöver inte 
vara i samband med oljebyte.

UNDVIK KOSTSAMMA REPARATIONER! 
ANVÄND DESSA PRODUKTER I OLJAN!

Detaljerad information och instruktioner hittar du på wynns.se!

TRÖTT PÅ OLJELÄCKAGE?

Då ska du satsa på dessa produkter i din befintliga olja 
eller vid oljebyte. De stoppar och förebygger oljeläckor 
utan demontering. Dessutom ökar de packningarnas, 
motorns och automatlådans livslängd. Kort sagt – de 
ger dig ett billigare bilägande! 

Hitta närmsta återförsäljare på wynns.se/partners

T
anken på att knappt 90 000 perso-
ner har passerat vår monter under 
de 4 dagar över påskhelgen är 
fantastisk. Montern mätte 70 kvm, 

i den hade vi 4 bilar plus ett bord och bar-
stolar. Givetvis fanns där vår portal med 
Club Alfa Romeo-texten högst upp.

Bilarna bestod av en 155:a som 
tillhör Martin Bergdahl från Vetlanda. 
Tillsammans med sin far har de byggt om 
bilen så att den påminner om de Alfor som 
tävlade under mitten av 90-talet i tyska 
DTM serien. Det fanns en otroligt fräsch 
156 GTA SW i en snygg färg, ”Rosso Miro” 
metallic. Tillsammans med de snygga 18” 
Zender Sienna fälgarna som var ett orgi-
naltillbehör fick den mångas blickar. Johan 
Granath från Habo äger den.

Ronny Andersson Ljungby, represen-
terade Challenge-serien med sin extremt 
välbyggda 75:a med TS motor. Ronny 
tävlar i klass-2. Som fjärde bil hade vi Ola 

Söderpalms 4C, en bil som väckte stor 
uppmärksamhet. Med all rätt. Bra puts på 
dem också Ola.

Ett mässerbjudande hade vi som 
bestod av medlemskap för 250: - för år 
2016. Riktat till dem som inte tidigare varit 
medlemmar det senaste året. Vi fick ihop 
mer namn på vår lista än vi hoppats, det är 
vi nöjda med. En del intressanta namn på 
den listan vill jag lova. 

Det började redan på onsdagen med 
att vi fick tillgång till vår monter som var 
i Hall-A. Där stod vi tillsammans med de 
andra bilklubbarna och där höll även de 
som representerar biljud. Då levererades 
och monterades mattan och sedan under 
torsdagen kom bilarna och portalen på 
plats. Mässan öppnade sedan på långfre-
dagen klockan 10.00 och mässan höll på 
fram till klockan 16.00 annandag påsk. 

Under mässan knöts nya kontakter. 
En intressant kontakt var med MA-FRA 

Fr. vänster Axel Lindgren, Michael Emilsson, Pernilla Lundberg samt 
Martin Bergdahl, sittande Johan Granath.

Stående Axel Lindgren & Michael Emilsson, sittande Ola Söderpalm och 
Magnus Wallin.

Sverige. En importör av bilvårdsprodukter 
tillverkade i Italien och som dessutom 
levererar bl. a. till Alfa Romeo. Det blir 
spännande och se vad det kan leda till.

Förhoppningen är att vår klubb skall 
finnas med och synas även kommande 
år, dels för att visa upp våra bilar och våra 
aktiviteter samt att även arbeta för att få 
med nya medlemmar. Att merparten av 
besökarna är yngre på denna typ av event, 
är ett planerat val då medelåldern i CAR 
är idag relativt hög. Tanken på att få med 
yngre killar och tjejer som har Alfa Romeo 
som ”sitt” bilmärke är lockande. 

Till sist: Tack till alla som hjälpt till med 
detta arrangemang, ingen nämnd = ingen glömd.

156 GTA SW Johan Granath Habo.

155 2.0 T.S 16V Martin Bergdahl Vetlanda.75 2.0 T.S Challenge klass 2 Ronny Andersson 
Ljungby.

4C Ola Söderpalm Hjo.

Under de 4 dagarna räknades det till knappt 
90000 besökare.

Martin Bergdahl Vetlanda med pris från 
Vallåkraträffen 2015.

TEXT OCH FOTO: MICHAEL EMILSSON

CAR ÄR TILLBAKA PÅ SKANDINAVIENS STÖRSTA MOTORMÄSSA 
BILSPORT PERFORMANCE & CUSTOM MOTOR SHOW 2016
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KLUBBAKTIVITETER 2016
Träffarna är klubbens livspuls där medlemmarna ses och pratar om sina älskade Alfor. Klubben 
har små som stora träffar - alla lika viktiga för klubbens sammanhållning och vitalitet. Under 
ett år med Club Alfa Romeo ordnas träffar i landets alla hörn, allt från några medlemmar som 

samlas för att äta en pizza eller en glass någonstans i all enkelhet till stora evenemang som drar 
hundratals olika Alfor till ett och samma ställe. Vissa träffar är återkommande, pizza varje tisdag 
eller 1:a maj på Wenngarns slott och Krapperups slott varje år medan andra är engångsträffar. 

Näst nummer av Klöverbladet beräknas utkomma under vecka 30
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MARS
25-28 Bilsport Performance & Custom 
 Motor Show Elmia

APRIL
9 Pizzaträff Växjö
11 Pizzaträff Malmö
12 Vinterträff Linköping
23 Museumbesök Förlags AB 
 Albinsson & Sjöberg AB Karlskrona

MAJ
1 Wenngarns slott
1 Krapperup slott
1 Torsångs Museum
9 Pizzaträff Malmö
14 Karlskoga Motorstadion, Race 1 & 2

JUNI
3 Torsångs Museum
13 Pizzaträff Malmö
18 Rudskogen Motorsenter, Race 3 & 4

JULI
3 Torsångs Museum
8 Kinnekulle Ring, Race 5 & 6

AUGUSTI
7 Torsångs Museum
13 Club Alfa Romeo 60 år Wenngarns slott
21 Kinnekulle Ring, Race 7 & 8, racetaxi
27-28 Spettacolo Sportivo, Zandvoort

SEPTEMBER
3 Giro di lago Bolmen 2016 Ljungby
4 Torsångs Museum
17 Mantorp Park, Race 9 & 10

NOVEMBER
26 Årsmöte Malmö
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VÄLKOMMEN 
ATT FIRA DETTA JUBILEUM 
LÖRDAG 13 AUGUSTI 2016

PROGRAM
Lördag den 13 augusti
Samling på Gärdet kl 10.00. Utställning av bilar, 
försäljning av Alfa Romeo-prylar och andra 
Italienska/bilanknutna produkter. 
FCA jobbar på att visa nya Giulian. 
Servering av mat. Hoppborg för de minsta. 
För de som inte enbart vill titta på bilar så 
ligger Sjöhistoriska museet, Tekniska museet, 
Polismuseet och Kaknästornet alldeles i närheten.

Avslutning på Gärdet cirka kl 15.00. 
Avfärd mot Wenngarns slott. Varje deltagare får 
en vägbeskrivning. Gärna samlad körning mot 
Wenngarn.

Ankomst Wenngarn. 
Uppställning av bilarna framför slottet.
Kl 17.30 startar minglet inför middagen kl 19.00. 
Underhållning och inramning med några fina Alfor.  

Söndag den 14 augusti
Tillfälle att ta del av olika aktiviteter på Wenngarn. 
Slottet med sin vackra slottspark öppnar kl 10.00. 
För de som är kvar kl. 14.00 så finns en guidad 
tur på slottet. I parken finns också olika djur att 
titta på. Söndagen avslutas med en roadtrip på 
slingriga vägar. 

    

    Club Alfa Romeo Svezia bildad-
es 1956, det är alltså dags att 
fira en 60-årig historia i Sverige. 
Vi startar firandet på Gärdet i 
Stockholm och avslutar med 
middag på Wenngarns slott norr 
om Sigtuna.

JOBBAR PÅ ATT KUNNA 
VISA NYA GIULIA

Exklusivt

ANMÄLAN, PRISER FÖR MAT OCH LOGI
Priset för buffémiddag inkl välkomstdrink och två glas vin/öl är 295 kr för klubbmedlemmar, 500 kr för 
icke medlemmar, barn 0-2 år gratis, barn 3-12 är 150 kr och barn 13 år och äldre betalar fullt pris.

SÅ HÄR ANMÄLER DU DU DIG OCH BETALAR
Gäller både anmälan till Gärdet och middagen på Wenngarn. Via hemsidan, www.clubalfaromeo.org 
följ länken på startsidan. Där gör du både anmälan för alla i sällskapet och betalar för maten.

OM DU INTE HAR TILLGÅNG TILL INTERNET 
Då betalar du via plusgiro, konto 60 45 40-5
OBS! Glöm inte att skriva namn och medlemsnummer och hur många du betalar för

Boende på Wenngarn bokas direkt via bokning@wenngarn.se eller telefon 08-599 293 30
Har du ytterligare frågor om arrangemanget kontakta ordförande Ola Söderpalm, 070-634 16 63 eller 
sekreterare Gunnar Sundgren, 070-579 49 44
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A
lla vet att Prins Bertil körde 
tävlingsbil under pseudonymen 
Monsieur Adrian. Eller hur? 
Problemet är att detta inte är 

sant. Allt om prinsens eventuella bil-
tävlande är en myt som han säkert inte 
själv kommit på. Enligt historien skulle 
han ha tävlat under 30-talet med sin 
Bugatti på kontinenten. Det är sant att 
han ägde en Bugatti typ 35 som var 
en renodlad tävlingsbil men som också 
gick att använda på landsvägen. Enligt 
bilhistorikern Björn-Eric Lindh umgicks 
prinsen i Paris i kretsar där det handlade 
mycket om bilar och att gärna köra fort 
med dem. Det är inte omöjligt att man 
hyrde en tävlingsbana ibland och hade 
lite skoj men detta var inte att betrakta 
som biltävling. 

Namnet Monsieur Adrian har heller 
aldrig återfunnits i något tävlingspro-
gram. Myten om prinsens tävlande hade 
dock vuxit sig så stark att han själv var 
tvungen att spela med i den och jag 
har själv hört honom bekräfta historien i 
en TV-intervju. Den enda gången Prins 
Bertil var nära att delta i en biltävling 
det var när ett engelskt stall tillfrågade 
honom om att köra i 24-timmarsloppet 
på Le Mans för dem. Detta hände på 
50-talet efter Gustaf Vs död och Bertil 
stod nu på tur att ta över kronan om 
något skulle hända dåvarande regenten 
Gustav VI. Den unge kronprinsen hade 
ännu inte uppnått myndig ålder. Bertil 
tackade därför nej.

En annan bra historia som vi matats 
med i alla år är den om hur Mercedes 
tävlingsbilar fick sin silverfärg. Den tyska 
tävlingsfärgen var nämligen vit. Historien 
har vi läst i böcker och otaliga tidnings-
artiklar och den har alltid varit densam-

ma. Allt utspelade sig på Nürburgring 
inför Tysklands Grand Prix 1934. Denna 
tävling skulle köras enligt ett nytt regle-
mente som i stort sett bara stipulerade 
en sak, nämligen bilens vikt. Bilen fick 
inte väga mer än 750 kg men fick i övrigt 
vara konstruerad i princip hur som helst. 
Regelmakarna räknade med att om 
bilen hade en större motor skulle denna 
väga mer och även kräva tyngre kraftö-
verföring och tyngre bromsar mm. Man 
hade inte tagit med i beräkningen att de 
tyska stallen hade börjat använda lätt-
viktsmaterial istället för järn och bilarna 
blev därför både starka och snabba. 
Scrutineringen blev enkel, upp med bilen 
på vågen bara och så var saken klar 
men inte för Mercedesbilarna. Dessa 
visade sig nämligen vara 2 kg för tunga. 
Katastrof. Den dynamiske stallchefen 
Alfred Neubauer frågar teknikerna om 
de kunde lätta bilarna men fick till svar 
att allt redan var lättat så mycket det 
gick. Då skrapar ni av färgen i natt, sa 
Neubauer. I skinande aluminiumglans 
vägde nu bilarna in precis på den god-
kända vikten och saken var klar. Storyn 
är klockren, problemet är bara att den 
också är en myt.

Tysklands GP 1934 kördes nämligen 
inte enligt det nya 750-kilosformeln 
utan efter ett mycket friare reglemente 
kallat Formula Libre, där i stort sett all-
ting var tillåtet. Anledningen var att så 
få stall hunnit få bilar klara enl det nya 
reglementet så arrangören valde att 
inte använda det. Detta fick jag förklarat 
av en radiolyssnare efter det att jag i 
en radiointervju talat om tävlingsbilars 
färg och än en gång dragit myten om 
Neubauer och färgskrapningen. Faktum 
kvarstår att bilarna var silverfärgade och 

jag tror ingen än idag vet riktigt varför.

Ett annat bra exempel på mytbild-
ning i bilhistorien är beskrivningen av 
mötet mellan Enzo Ferrari och Ferruccio 
Lamborghini i Maranello för drygt 50 år 
sedan. Detta anses vara anledningen 
till att Lamborghini, förutom traktorer 
och oljebrännare, även började tillverka 
GT-bilar. Ferrari hade sysslat med bil-
tävlingar i hela sitt liv och var vid den 
här tiden en etablerad tillverkare av 
tävlingsbilar och hans team deltog i alla 
de olika stora evenemangen i Europa. 
Landsvägsbilar intresserade honom föga 
men han hade upptäckt att de var ett 
bra sätt att tjäna pengar på. I begrän-
sade serier byggde han landsvägsan-
passade tävlingsbilar som han försåg 
med vackra karosser från Pininfarina 
och sålde till dåtidens playboys för att 
de skulle kunna åka fort och imponera 
på sina flickvänner. Bilarna sålde Ferrari 
med god förtjänst och pengarna gick 
sedan rätt in i tävlingsverksamheten. Om 
bilarna kunde man väl säga att de var 
snygga och snabba men att komfort och 
driftsäkerhet inte var de mest utmärkan-
de egenskaperna.

Lamborghini kom från en vinodlar-
familj i Cento i norra Italien men han 
visade tidigt mer intresse för teknik än 
för vindruvor. Efter kriget började han 
köpa upp surplusmatetial och konstru-
era hemgjorda traktorer som Italien var 
i stort behov av. Affärerna gick bra och 
efter några år var han en framgångsrik 
tillverkare av traktorer och oljebränna-
raggregat för villauppvärmning. Vid sidan 
om byggde han om Fiat 500-bilar för 
mer prestanda och medverkade också 
själv i landsvägsloppet Mille Migla med 
en sådan. Det slutade dock med att han 

skrotade bilen mot en telefonstolpe men 
klarade sig själv. Allt vad det gällde bil-
tävlande la han dock på hyllan men det 
hindrade inte att han ville ha en fin bil. 
Han lär ha köpt sin första Ferrari redan 
1958 och bytte sedan regelbundet till 
nyare modeller. Han var inte nöjd med 
bilarna som ofta blev stående med olika 
fel. Ett återkommande fel var att kopp-
lingen tog slut och han var tvungen att 
åka till Maranello för att byta den. Han 
irriterade sig på attityden hos Ferraris 
verkstad och även på vad de faktu-
rerade honom för kopplingarna. Han 
köpte ju samma kopplingar från tyska 
Borg&Beck till sina traktorer så han 
visste vad de egentligen kostade. Han 
stördes också av att det var så varmt i 
bilarna. Ventilationen var undermålig och 
luftkonditionering fanns inte. Det lär ha 
varit efter en biltur med sin älskarinna 
han bestämde sig. Älskarinnan klagade 
på att det var så varmt i bilen att mas-
caran rann från hennes ögon. Nu fick 
det vara nog, tänkte Lamborghini, nu 
åker jag till Enzo Ferrari och förklarar för 
honom att han gör dåliga bilar.

Sagt och gjort, han åkte till Maranello 
och sökte upp chefen för vilken han 
beklagade sig över hans usla bilar. Ett 
sådant möte kan ju bara sluta på ett 
sätt, Enzo Ferrari lät slänga ut honom 
och förklarade att han skulle åka hem 
och ägna sig åt sina traktorer och 
låta Ferrari ta hand om sportbilarna. 
Vi skrev nu 1962 och på vägen tillba-
ka ska Lamborghini ha bestämt sig 
för att han skulle minsann visa Ferrari 
genom att själv bygga en bättre bil. Ett 
år senare, på Turinutställningen, stod 
bilen för beskådande. Modellen kallades 
Lamborghini 350 GTV och bredvid bilen 
på ett podium stod motorn utställd, 
en magnifik V12:a med sex dubbla 
Weberförgasare. Vad publiken inte visste 
var att motorn inte fick plats i motor-
rummet och att bilen därför fått barlast 
av kakelplattor för att få rätt höjd. Ett 
år senare började serieproduktionen av 
Lamborghini 350 GT och resten vet vi.

Storyn är även här klockren och har 

citerats i i stort sett alla motorpublikatio-
ner hela världen. Av en händelse råkade 
jag läsa en artikel skriven av mycket 
motorkunniga människor i Modena och 
där hävdas det att allt är en myt och 
att Ferrari och Lamborghini förmodligen 
aldrig träffats, i något sammanhang. 
Planerna på att bygga en bil fanns där 
hela tiden och Lamborghini lär även ha 
haft en fascination för V12-motorer. Men 
hur kul är denna insikt jämfört med hans 
vrede över att Ferrari inte ville tala med 
honom? Återigen en bra historia men 
troligtvis helt påhittad.

Sedan har vi den något känsliga frå-
gan om Pelle Petterson ritat Volvo P1800 
och jag menar att den gränsar också till 
en myt. Pelle Petterson hade just gjort 
en praktiktjänstgöring hos Frua i Italien 
när P1800-projektet inleddes. Det kan 
mycket väl vara så att det var Pettersons 
skisser som kom att ligga till grund för 
bilens slutliga design men i allt var detta 
influerat av Fruas formspråk, man skulle 
nog kunna säg att det var i så fall rent 
plagiat. Eller också lät Frua Petterson 
rita men sneglade över hans axel hela 
tiden. Vi ska inte glömma att P1800 var 
ingen unik design, Frua hade ritat bilar, 
bl a med Alfa Romeo-teknik, som såg 
i det närmaste identiska ut med P1800 
och detta redan 1955. Frua själv hävdar 
att han ritat P1800 och det är egentligen 
först efter hans död som Volvo själva 
påstod att Petterson ritat bilen. En jour-
nalistkollega hade gjort en intervju med 
Petterson om P1800 och vid det tillfället 
hade han sagt att det var han som ritat 
bilen. Jämför detta med Prins Bertil och 
att leva upp till sin egen myt.

Samma sak med Volvo 144 när den 
kom 1966. Jan Wilsgaard tog då åt sig 
hela äran för designen trots att det ita-
lienska företaget OSI hade haft en bil på 
marknaden i flera år redan men en iden-
tisk kaross. OSI var dessutom det före-
tag som introducerade tekniken med att 
bocka plåt istället för att pressa den till 
runda former. Wilsgaard kopierade inte 
bara formen på karossen utan också alla 
detaljer som navkapslarna, stötfångarna 

SANNING ELLER MYT?
Alla vet vi att det finns inget tråkigare än en tråkig text. En text ska vara inspireran-
de, intressant och rolig annars slutar läsaren att läsa, så enkelt är det. Men var går 
då gränsen för skribentens frihet? Hur mycket kan man slira på sanningen? När det 
gäller faktaredovisning kan man inte göra det en millimeter, enligt min mening, men 
när det gäller bakgrundshistorien kan man eventuellt fylla ut vissa luckor för att 
göra det lättare för läsaren att följa resonemanget. Låt mig ta ett exempel.

och t o m de karaktäristiska dörrhand-
tagen. Italien var ett land som låg långt 
bort från Sverige, både geografiskt och 
kulturellt, och risken att någon skulle 
upptäcka detta var liten. Den som fort-
farande tvivlar på de italienska influen-
serna i svensk bildesign behöver bara 
jämföra Alfa Romeo 1900 (1950) med 
Volvo Amazon (1957).

Detta påminner om storyn om Steve 
Jobs, Macintosh och introduktion av det 
grafiska gränssnittet i datorernas värld. 
Några år efter det att det sensationella 
sättet att hantera filerna på datorns 
skärm visats kommer Microsoft med 
Windows. Steve Jobs blir rasande och 
stämmer Bill Gates för att han kopierat 
Apples system. Bill Gates tar det hela 
med upphöjt lugn och visar i rätten att 
Jobs i sin tur stulit funktionen från kopie-
ringsföretaget Xerox. Amatörerna kopie-
rar men de verkliga mästarna stjäl idéer, 
lär Bill Gates ha sagt efteråt.

Det lömska med information man 
själv inte kan kontrollera är att den spri-
der sig till olika media och betraktas 
efter ett tag som sanning. Journalistens 
jobb är därför svårt, vem ska man lita på 
då olika källor ger olika uppgifter? Är det 
en enkel fråga ska man försöka komma 
så nära källan som möjligt men jag har 
just beskrivit fall där inte det hjälper. 
Varför? Jo därför att källan har ofta blivit 
en del av sin egen myt och tappar däri-
genom sin trovärdighet. Är detta då typ-
iskt för bilvärlden? Inte alls, det förekom-
mer inom alla ämnesområden och alla 
sektorer inom vårt samhälle. Den största 
myten av alla är kanske den om den glo-
bala uppvärmningen. Observera att jag 
skriver kanske för jag gör inte anspråk 
på att sitta inne med sanningen, jag vet 
bara att frågan är omtvistad även om 
den för det mesta betraktas som ett fak-
tum. Det är just detta som karaktäriserat 
en myt, den framstår som en sanning 
trots att den ofta är ett antagande.

’’Det är lättare att bluffa människor 
än att efteråt få dem att inse att de 
blivit bluffade.’’

Okänd

Krönikan är godkänd att publiceras i Klöverbladet av MjK Motorjournalisternas Klubb

BENGT 
DIEDEN

KRÖNIKA
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På den 86:e internationella bilmässan i Genève 3-13 mars 2016 sattes nytt 
publikrekord med 687.000 besökare. Det var även ett ovanligt stort antal nya 
modeller som presenterades. Alfa Romeo premiärvisade Giulia Sedan och 
Alfa Romeo Disco Volante Spyder av Touring Superleggera i samarbete med 
Alfa Romeo. Prestandamodellen Giulia Quadrifoglio fanns också med men 
visades redan 2015 på bilsalongen i Frankfurt. Även Alfa Romeo Giulietta, 
Mito fanns representerade. Bredvid Disco Volante Spyder visades en tidig 
förebild och inspirationskälla, en Alfa Romeo C52 Disco Volante från 1952!

D
et var premiärvisning av nya 
Giulia. Besökarna fick möj-
ligheten att se Giulia Super 
med 2.2 liter diesel och Giulia 

Super med 2.0 liter bensin samt en 
Giulia Quadrifoglio med den kraftiga 
BiTurbomotorn. 

Giulia kommer finnas i tre utrust-
ningsnivåer (Giulia, Super och 
Quadrioglio) och sex motorversioner 
helt i aluminium. En 2.2 liter turbodiesel 

NYA GIULIA

på 150hk/180hk med 6 växlad manuell 
låda eller 8 växlad automatlåda samt 2.0 
liter fyrcylindrig bensinmotor på 200hk 
med 8 växlad automatlåda. Slutligen den 
510hk starka V6 BiTurbomotorn på 2.9 
liter (bensin 198 g/km CO2) och sexväx-
lad manuell växellåda. 

Giulia är bakhjulsdriven. Enligt Alfa 
Romeo är det inte bara en hyllning till 
Alfa Romeos tid av bakhjulsdrivna bilar, 
det är också en teknisk lösning som ska 

säkra prestanda och körglädje. Den nya 
Giulia har Alfa Romeos DNA funktio-
nalitet som ställer in bilen efter önskad 
körstil; Dynamic, Natural, Advanced 
Effiency och Race (endast Quadrifoglio).

Mycket designarbete har lagts ner på 
att få ideal viktfördelning mellan fram- 
och bakvagn. Även materialvalen har 
valts med fokus på låg vikt. Med motor 
och hjulupphängning i aluminium samt 
delar av drivlinan i kolfiber och använd-

ning av aluminiumkompositer når Giulia 
med 2.2 diesel en torrvikt på 1374 kg. 

I Quadrifoglio har man ytterligare ökat 
användningen av lätta material där till 
exempel motorhuv, tak och spoiler är 
tillverkade av kolfiber. Som extra utrust-
ning kan man välja keramiska bromsar 
och stolar som delvis består av kolfiber. 
Quadrifoglio har en torrvikt på 1524 kg 
vilket med den kraftiga BiTurbomotorn 
ger ett lågt vikt/hk förhållande under 3. 

Prestanda är 307 km/h i toppfart och 
0-100 km/h på 3.9 sekunder. 

Bland Giulias nya funktioner finns 
bland annat Integrated Braking System 
(IBS) och aktiv hjulupphängning - Alfa 
Link suspension system. Det finns 
även Forward Collision Warning (FCW) 
som ser fotgängare och hinder och 
Autonomous Emergency Braking (AEB) 
som ska förhindra kollisioner. Alla dessa 
funktioner samt Lane Departure Warning 

(LDW) och farthållare ingår i grundpa-
ketet. 

Funktioner i Giulia Quadrifoglio är 
bland annat Torque Vectoring som ska 
ge en snabb kraftfördelning mellan 
bakhjulen, Active Aero Splitter för ökad 
downforce. 

Enligt Alfa Romeo är nya Giulias 
karosslinjer inspirerade av klassikern 
Giulietta Sprint.

TEXT OCH FOTO: ALFA ROMEO, ÖVERSÄTTNING FREDRIK ROMARE
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P
å Genèvemässan visades även 
Giulietta i två versioner. En 
högprestanda Veloce 1750 med 
240hk turbo bensinmotor samt 

Giulietta med 120hk 1.6 liter JTDm tur-
bodiesel (99 g/km CO2). Den presente-
rade Veloce hade sportchassie, ett nytt 
exteriört sportpaket, glastak, bromsar 
från Brembo och sportstolar i läder och 
alacantra samt TCT växellåda med val-
bar automatisk eller sekventiell växling. 
Prestanda är toppfart på 195 km/h och 
0-100 km/h på 10.2 sekunder. 

FACELIFT PÅ 
GIULIETTA

Ä
ven Mito har fått en ny design 
med tydligare Alfa Romeo front. 
Den har liksom Giulietta tre 
utrustningsnivåer (Mito, Super 

och Veloce). Nyhet bland motoralterna-
tiven är MultiJet på 1.3 liter och 95 hk. 
Fokus på den motorn är bränsleekonomi 
men toppfart är ändå 180 km/h och 
0-100 km/h avklaras på 12.5 sekunder. 
Övriga motoralternativ är 1.4 liter 78hk, 
1.4 liter MultiAir Turbo med 140hk/170hk 

FACELIFT PÅ 
MITO

Giulietta kommer finnas i tre utrust-
ningsnivåer (Giulietta, Super och Veloce) 
och nio motorversioner: fyra turbo ben-
sinmotorer (1.4 turbo bensin 120hk, 1.4 
turbo MultiAir 150hk, 1.4 Turbo MultiAir 
170hk TCT och 1750 Turbo Bensin 
240hk TCT) och fyra turbodiesel motorer 

(1.6 JTDm 120hk med manuell växellå-
da eller TCT, 2.0 JTDm 150hk och 2.0 
JTDm 175hk TCT) samt slutligen bi-fuel 
(LPG och bensin) 1.4 TB 120hk.

Giulietta har fått en ansiktslyftning 
med tydligare klassisk Alfa Romeo front.

med TCT, 105hk 0.9 liter Turbo TwinAir 
och 1.4 liter 120hk LPG Turbo.

Standardutrustningen innehåller 
bland annat manuell klimatanläggning, 
sju airbag, Alfa DNA och ESC system, 
med ASR och Hill Holder. Veloce har 
sportchassie, exteriört sportpaket, 
dubbla avgasrör, 17” aluminiumhjul och 
Brembo bromssystem. Till Mito kan 
man även beställa Sabelt sportstolar i 
Alcantara och kolfiber.

Den utställda Mito var den sportiga 
versionen med 1.4 liter MultiAir Turbo 
bensinmotorn på 170hk med TCT auto-
matlåda. Interiören var Sabelt sportstolar 
i svart tyg och alacantra. 

Med nya Mito riktar sig Alfa Romeo 
mot yngre köpare den så kallade “mil-
lenniegenerationen” eller Generation Y. 
Mito kommer bli tillgänglig i Italien och 
Frankrike från juni och därefter i andra 
länder.



22    KLÖVERBLADET 1976 – 2016

4C Coupé och 4C Spider fanns på 
mässan också. De var utrustade med 
den turboladdade 1750 cm3 i aluminium. 
Vikten på 4C är låg vilket uppnås bland 

annat genom bred användning av kolfi-
ber, aluminium och SMC (sheet Moulding 
Compund). De visade bilarna var utrusta-
de med titanavgassystem från Akrapovi. 

Den låga vikten och starka fyrcylindriga 
turbomotorn ger 4C en toppfart på 258 
km/h och 0-100 km/h på 4.5 sekunder.

På mässan hade Touring Super-
leggera en världspremiär med Alfa 
Romeo Disco Volante Spyder. Den 
presenterade Disco Volante Spyder är 
den första av sju handbyggda exemplar. 

Spyderkarossen består av handknackad 
aluminium och kolfiber. Den är baserad 
på 8C Competizione Spider och har 
utvecklats med stöd av Alfa Romeo. 
Disco Volante Spyder är inspirerad av 

1952 Alfa Romeo C52 Disco Volante, 
som också visades på mässan.

Se separat artikel.

4C COUPÉ OCH 4C SPIDER

ALFA ROMEO 
DISCO VOLANTE SPYDER

Lördagen den 23-4 tog vi bilen till 
Hurva i Skåne och besökte Giovanni o 
Anna diPenco 

Vi bjöds på den bästa Risotto med 
Karl Johan svamp o tryffel. Entre var 
Culatello di Parma- Tryffel salami – 

Finocchiona.  Dessertostar  Provolone- 
Gorgonzola- Pecorino från Sardinien- 
Getost. Bara namnen gör att det vatt-
nades i munnen på oss.

Gio berättade lite om råvarornas 
härkomst och att han importerar  

varorna själv från egna leverantörer.

Wille Roos talade inlevelsefullt om 
Spiderns  50 åriga liv under deltagar-
nas totala fokus vilket bilden visar.

Hemma hos Giovanni och Anna
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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!
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Alfa Romeo Disco Volante Spyder är bilen som bekräftar alla alfistis 
teorier – den som väntar på något gott, väntar aldrig förgäves.

GÖR DIG REDO 
FÖR DISCO

TEXT: HANS-JØRGEN SVARTVASMO
FOTO: TOURING SUPERLEGGERA
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Trots att alla de stora och viktiga bilmässorna varje år är platser 
för presentation av nya modeller, är det fortfarande långt mellan 
de verkligt spektakulära bilarna.

Men ibland händer just det – att bilentusiaster och bilköpa-
re bevittnar en nykomling som ger dig gåshud, hjärtklappning, 
ökad salivutsöndring och lätta feberrusningar. Årets utställning på 
Genève-salongen hade just en sådan mäktig premiär – Alfa Romeo 
Disco Volante Spyder.

FLYGANDE TEFAT

”Smaka på namnet” tenderar ofta att stå i omdömen om produk-
ter med spektakulära namn. Jag skulle snarare säga ”blunda och se 
det själv, Alfa Romeo Disco Volante Spyder.” Även för någon som 
inte talar det italienska språket, utöver de mest grundläggande, är 
namnet nästan självförklarande!

Disco Volante betyder ”flygande tefat” och för tankarna till gräns-
överskridande, innovativ, vågad, men genialisk design. En bil du 
aldrig glömmer om du har sett den en gång.

C52 SÄTTER STANDARD

Bakom innovationen står företaget med det imponerande namnet 
Carrozzeria Touring Superleggera, ett företag som för oss ’’italofiler’’ 
är välkänt, både tack vare sin vackra, oförglömliga design av sexti-
otalets ikoner Maserati 3500, Lancia Flaminia och Lamborghini 350 
GT, men kanske mest av bilen som gav upphovet till namnet Disco 
Volante, nämligen den legendariska Alfa Romeo 1900 C52 Disco 
Volante 1952.

Med sin futuristiska och epokgörande design bör det i årtionden 
bredda standarden för alla som producerar sportbilar och – sig-
nifikant nog – det var publiken som gav den smeknamnet Disco 
Volante. Gemensamt för alla dessa ikoniska bilar är att de är byggda 
med Touring Superleggeras legendariska koncept.

FELICE BIANCHI ANDERLONIS FILOSOFI

Men, tillbaka till årets upplaga. I samband med sitt 90-årsju-
bileum ville Touring visa för alla och envar att de fortfarande kan 
leverera fordon med det där speciella. Och vad var naturligare än att 
skapa en design som anspelar på C52’an?

De kontaktade Alfa Romeo, som omedelbart gillade idén. 
Resultatet blev att Touring fick tillgång till sju Alfa Romeo C8 
Spider-chassin. På dessa chassin sätter de sina hantverkare till att 
handbygga en kaross av aluminium och kolfiber. Filosofin är alltid 
densamma som ursprungligen formulerades av Tourings grundare 
Felice Bianchi Anderloni, nämligen ”Vikten är fienden, luftmotståndet 
ett hinder.”

RAM AV KOLFIBERRÖR

Touring Superleggeras legendariska koncept med handsmidda 
aluminiumplåtar på en rörram har uppenbarligen utvecklats i takt 
med de andra tekniska framsteg.

I dag kombineras aluminium med kolfiber, och tanken är att de 
olika materialen kompletterar varandra enligt optimala normer när 
det gäller viktiga faktorer som vikt, styrka, yta, kvalitet och repara-
tionsfunktioner i händelse av skada.

Vår tids Superleggera-kaross är till stor del uppbyggd kring en 
stomme av kolfiber-rör. Efter inpassning blir aluminiumplåtarna 
antingen limmade eller svetsade på ramen. Förutom aluminium är 
delar som främre stötfångare, grill, huv, fönsterram, det avtagbara 
taket med mera tillverkat i kolfiber.

NOMEX

Både motorhuv och ”bagagelucka” är i sandwichkonstruktion 
med Nomex-fyllning för förbättrad styvhet och viktfördelning, och att 

’’En nykomling som producerar gåshud,hjärtklappning, 
ökad salivutsöndring och lätta febertokter.’’
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dämpa vibrationer och ljuddämpning. Nomex, som för övrigt är en DuPont-produkt, är 
ett polymert material som bildar en hållbar och flexibel fiber.

Nomex har goda egenskaper i miljöer med höga temperaturer (det används bland 
annat i brandskydd) och är ett idealiskt material för att skydda människor och utrust-
ning från värme och eld.

Vidare använder Carrozzeria Touring Superleggera sig av laserteknik för att hålla 
alla mål inom strikt definierade toleranser.

SJU BILAR, SJU FÄRGER

Trots att detta är en ”skräddarsydd” med fingertoppskänsla, Disco Volante Spyder 
skall den som sagt produceras i en exklusiv serie på sju bilar i sju olika färger. För att 
säkra sig mot avvikelse från bil till bil för fabriken noggrann dokumentation av bygg-
processen på varje kopia.

Sedan går de igenom rigorösa tester för att ytterligare kvalitetssäkra bilarna. Som 
säkerligen är både förnuftigt och nödvändigt, för trots att bilarna har ett pris ”anges 
på kundens begäran” (läs: extremt högt), är det inte orimligt att tänka sig att de entu-
siaster som beställer dessa har både vilja och kompetens för att utnyttja bilarnas 
potential när det gäller snabbhet och körglädje.

’’Filosofin är alltid densamma 
som den ursprungligen 

formulerats av Touring grundare 
Felice Bianchi Anderloni.’’
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TEKNISKA 
SPECIFIKATIONER
Mått
Längd: 4620 mm
Bredd: 2032 mm
Höjd: 1309 mm
Hjulbas: 2640 mm
Spårvidd fram/bak: 1591/1589 mm
Bränsletank: 88 liter

Motor
Cylindrar / typ: V8, 90°
Slagvolym: 4691 cc
Effekt: 331 kW (450PS) 7000 rpm
Max vridmoment: 480 Nm 
4750 rpm
Utsläppsnivå: Euro 5

Bränsleförbrukning
Blandad: 16,30 l/100 Km
CO2-utsläpp: 379 g/Km

Drivlina
Bakhjulsdriven.
6-växlad sekventiell växellåda med 
paddlar och automatiskt läge.
Diffbroms.

Hjul
Däck: Pirelli PZero Rosso 
fram 245/35 ZR20,
bak 285/35 ZR20
Fälgar: Aluminium

Prestanda
Toppfart: 292 Km/h
Acceleration 0-100 Km/h: 4,5 sec

THE PEDAL TO THE METAL

Under en spektakulär exteriör döljer sig ett formidabelt inre: En 90° V8 på 4,7 liter från 
Alfa Romeo C8 Spider och Competizione (coupé version av samma bil) levererar 450 
hästkrafter och ett maximalt vridmoment på 480 Newtonmeter vid 4850 rpm.

Detta är tillräckligt för att ta bilen från 0 till 100 på 4,5 sekunder, om du fortsätter att 
hålla ”The pedal to the metal” kommer du att kunna njuta av vinden i håret med en topp-
hastighet 292 km/tim.

Det skulle inte förvåna mig ett dugg om någon av kunderna ser till att ge bilen en 

layout som minskar accelerationstiden med några tiondelar och ökar toppfart med ytterli-
gare 8-9 km/tim!

MODERN TOLKNING

Bilar handlar om känslor, och italienska bilar alltid om starka sådana. Så när 
Carrozzeria Touring Superleggera och Alfa Romeo tillsammans kommer med sin 2016 års 
tolkning av C52 Disco Volante, talar vi ren passion – varken mer eller mindre!

Detta är ännu ett exempel på att La Dolce Vita avnjuts bäst på fyra hjul. Njut av bilder-
na och känn på namnet –  Disco Volante! Det stämmer på pricken, eller hur?
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FÖRSTA MAJ 
PÅ WENNGARN – EN SUCCÉ!

D
et är något visst med den 
Italienska fordonsträffen den 
första maj. Efter allt skru-
vande och polerande under 

mörka vinterkvällar, vill man så gärna 
att den första träffen med likasinnade 
skall bjuda på sol och värme och vara 
upptakten till en lång härlig fordonsnju-
tarsäsong. Alltför många gånger har för-
hoppningarna dalat i takt med fallande 
snöflingor och snålblåst. Så icke i år när 
den Italienska fordonsträffen för första 
gången gick av stapeln vid Wenngarns 
slott utanför Sigtuna. Solen sken från 
tidig morgon och Italienska två och fyr-
hjuliga skönheter strömmade till i en till 
synes oändlig karavan. Alla var lyckliga, 
möjligen med undantag för de Volvo och 

Volkswagenägare som åkt till Wenngarn 
för att besöka den trädgårdsmässa 
som pågick samtidigt. Det blev så att 
säga mer kö än trädgård för deras del. 
Vi andra har inte så mycket att klaga på 
köerna, så länge dessa består av vackra 
Italienska fordon.

Med tanke på att detta var först 
gången träffen hölls på Wenngarn, 
måste man säga att det mesta fung-
erade över förväntan. Det tog lite lång 
tid att få mat här och där och visst var 
toalettköerna längre än önskvärda, men 
alla tycktes glada och nöjda. Till nästa 
år kommer Wenngarn inte att arrang-
era trädgårdsmässa samtidigt som 
den Italienska fordonsträffen och man 
kommer också att anpassa utbudet av 

TEXT: OLA SÖDERPALM

FOTO: DANIEL FELTON

serveringsställen för att möta samma 
anstormning av entusiaster som i år.  För 
oss i Alfaklubben blev det något av en 
generalrepetition inför jubileumsfirandet i 
höst och det bådar gott inför det arrang-
emanget. 

Många tror att den Italienska for-
donsträffen är ett arrangemang av 
Alfaklubben, men så är det inte. Åke 
Nyberg har ansvarat för detta event 
under många år, och hans koppling till 
Club Alfa Romeo Svezia har väl tillsam-
mans med det stora antalet Alfa Romeo 
gjort att arrangemanget uppfattats som 
ett klubbevent.  Äras den som äras bör 
säger man ju, och i detta fall är det Åke 
Nyberg som skall ha äran.

FOTO: AXEL LINDGREN
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FOTO: PER MANSTRUP KRISTENSEN OCH ANNIE KÄVÄRA F
O
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ITALIENSKA FORDONSTRÄFFEN 
KRAPPERUP 1 MAJ 2016

TEXT OCH FOTO: PER LILJEQVIST

D
et börjar bli tradition nu, att viga 1:e maj till ett besök 
på Krapperup. Skillnaden för mig med årets träff mot 
tidigare år var att jag i år hade engagerat min svåger 
att ställa ut. Det började i julas då jag mellan köttbul-

larna, skinkan och julölen nämnde att han minsann borde stäl-
la ut sitt företag på krapperup. Johan, som min svåger heter är 
svensk genaralagent för en serie bilvårdsprodukter som han 
jobbar hårt med att få etablerat på den svenska markanden.

Johan, du måste ju vara med på Italienska fordonsträffen på 
Krapperup till våren, sa jag. Fast då kan du ju inte komma och 
ställa ut din Skoda, hur blank den än är. Självklart får du låna min 
MiTo och ha som utställningsbil! Det var så idén föddes och när 
det någon månad innan träffen efterfrågades utställare tog jag 
kontakt och sålde snabbt in Johan och hans produkter.

Fredagen, två dagar innan träffen lämnar jag MiTon till Johan 
som skall putsa upp den. Under kvällen och tidiga natten kommer 

det ett antal SMS till mig där upputsningen fortskrider.  Visst var 
det några svarta asfaltprickar på dörrarnas nedankant, och visst 
var det någon russinfläck under barnstolarna i baksätet men jag 
tyckte nog att putsen var i hyggligt grundskick. Trodde jag…

Första bilden som kom var på ett urtaget baksäte. Andra bilden 
var på skruvarna till främre registreringsskylten som låg i rostlös-
ning.  Hoppla, så noga hade jag inte räknat med att bilen skulle bli 
upputsad men jag är givetvis den siste att klaga. 

Söndag morgon var det så dags för bilträff! Jag packade med 
lite kamerautrustning, valde en god cigarr och kokade en termos 
kaffe. Hem till syrrans hus och mötte upp min svåger där för att 
hjälpa till med utrustningen. En fullpackad Skoda och en helblank 
MiTo satte sedan kurs mot Krapperup för att förbereda Johans 
del av utställningen. Tält skulle sättas upp, hyllor skulle monteras, 
produkter skulle sättas på hyllorna, podium skulle byggas ihop 
och slutligen skulle MiTon få en sista tvätt och puts. Jag har aldrig 
sett min bil blänka på det sättet tidigare. Fantastiskt. Den strålan-

de solen och den blå himlen återspeglade i MiTons former. En sån 
vacker bil jag har. 

Vartefter bilarna, dess förare och passagerare kom tog jag 
en promenad genom området med kameran på ryggen. Glädje, 
gemensamt intresse, familjefest. Folk står och pratar med var-
andra, berömmer varandras bilar, frågar om detaljer, nämner 
anekdoter och allmänt minglar. Familjer har packat med filtar 
och picknick. Just picknickandet i samband med denna bilträffen 
tycker jag är fantastiskt trevligt. Det ger en familjär känsla, avdra-
matiserar det hårda som en bil trots allt är oavsett vilket land den 
kommer från och skapar en mysig inramning. Vem kan inte tycka 
att det ser mysigt ut att picknicka framför sin GTV, bredvid någon 
som picknickar i skuggan av sin Fiat 500?

Mitt när jag står och begrundar detta hör jag att det ropas i 
kör: PAPPA! Mina barn och min fru har kommit ut till Krapperup. 
Tillsammans går vi ett varv till och tittar på alla bilarna. Jag för-
söker förklara för barnen om alla speciella bilar. För alla som 

kommer ihåg tiden då: ”Motorsport was dangerous and sex was 
safe” har nog en speciell koppling till exempelvis Lancia Delta HF 
Integrale. Har man inte denna koppling måste man få den åter-
berättad. Vissa bilar fångar barnens intresse mer än andra. En 
vit 4C fångar lilltjejens intresse. Pappa, den ser ut som din fast 
lite snabbare… En DeTomaso Pantera med kromat och putsat 
motorutrymme fångar mitt intresse. Ett stycke 70-talskonst. 

Även bra dagar kommer till slut till ända och min svåger får 
hjälp av både mig och barnen att plocka ner sin utrustning, lasta 
in flaskor i kartonger, demontera hyllor och vika tält. Jag fråg-
ar honom hur intresset har varit. Han svarar att klientelet av 
Italienska fordonsägare har betydligt bättre ambition att hålla 
efter sina bilar än att exempelvis ha den fetaste stereon eller den 
häftigaste sänkningen. Det tycker jag får ses som ett gott betyg 
för oss alfaägare. 

2017. Då är det dags igen. 1:e maj är redan intecknad i alla fall i 
min kalender. 
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ALFA ROMEO DUETTO, SPIDERN MELLAN 1966 OCH 1970

RUNDHÄCK OCH RUFS I HÅRET
TEXT OCH FOTO: WILLE ROOS

Här kan du läsa om Alfa Romeo Spider med 
rund häck 1966 - 1970. Modellerna heter:

Alfa Romeo 1600 Spider även kallad Duetto

Alfa Romeo 1750 Spider Veloce

Alfa Romeo 1300 Spider Junior

Jag har varit Alfista i över 60 år nu och med 
i Alfaklubben med min Duetto sedan 1970, det 
blir en hel del det. Över 400.000 km faktiskt, 
från Nordkapp till Puglia längst ner i Italien. Plus 
en massa nadra länder i Europa. Duetto har jag 
kört hela tiden, så ett och annat har man lärt sig 
genom åren.

Nu firar Duetton 50 år den 10 mars. Den är 
faktiskt en av de allra mest långlivade model-
lerna i bilhistorien. Så det för med sig respekt 
för alla som har ett genuint bilintresse och Alfa-
känslan.

Ordet ”Spider” kommer som så många 
karossrelaterade termer från tiden kring förra 
sekelskiftet. Då drog hästar en mindre, lätt två- 
eller fyrhjulig kärra för att transportera människor 

Jag heter Wille R. och är lycklig ägare till en 1750 Spider Veloce från 
1967. Det har också blivit en hel del rufs i håret när man kör en klassisk 

Alfa Romeo utan tak. Ibland undrar folk vad jag håller på med och vad kan 
vara bättre än att förklara vad en Spider med rund häck egentligen är.

bekvämt. Det var ett ord som hittat vägen från 
England till Amerika och därefter tillbaka till 
Europa. Italienarna blev särskilt förtjusta i ordet 
”Spider”.

En del italienare hävdar att ordet härstam-
mar för fart, ”speed”, vilket för en italienare blir 
”Speeder” och senare ”Spider”. Jag har hört 
många argumentera för den saken över en 
Campari. Porsche hade ju sin ”356 Spyder” 
som James Dean gjorde odödlig fast den gode 
James själv inte överlevde kraschen den där 
morgonen i Texas! Vilket öde, men tänk om han 
kört en Alfa Romeo istället!

Det är egentligen enklare än så med ordet 
Spider. Det heter faktiskt Spider och inte Spyder 
med y. 1924 kom ett officiellt dekret från Milano, 
det var International Federation of Body Makers” 
som tyckte till i ämnet. Vid den tiden styrde och 
ställde fascisterna i Italien och man använde inte 
bokstaven y eftersom den kom från det grekiska 
alfabetet. Därför fick det bli ”Spider”, stavat med 
”i” och inte med ”y”.

Duetton introducerades första gången offici-
ellt i Genéve den 10 mars 1966 som ersättare 
till 101 seriens Giulia Spider. Bilen fick modell-
nummer 105.03.66. Man hade då bara en enda 
version och modell. Dessutom fanns i stort sett 
inget man kunde beställa extra till bilen från 
fabrik, utan man fick snällt rätta in sig i ledet av 
köpare. Spidern ändrades praktiskt taget inte 
alls under sin produktion utan behöll samma 
komponenter hela produktionstiden. Det kan ju 
vara bra att veta om man hittar någon som vill 
sälja sin Spider.

1967 började det bli dags att bredda utbudet 
av Spidern. Alfa Romeo hade sedan tidigare 
1300 motorn och en större motor på 1,8 liter 
var klar. Man tog helt enkelt och byggde några 
Spider med dessa motorvarianter och testade 

mekaniken. Allt föll väl ut och i januari 1968 
debuterade 1750 Spider Veloce på motormäs-
san i Bryssel. Namnet 1750 skulle associera till 
den vackra 1750 6C från 1930-talet och man 
hade ställt den nya Spidern tillsammans med en 
silvergrå 1750 6C. Spider 1300 Junior fick vänta 
till juni 1968.

Duetton hade blivit en framgång och man 
tillverkade Duetton under hela 1967 och fort-
satte med några få exemplar så länge som 
1970. Duetto såldes parallellt med de andra 
motoralternativen och marknadsfördes som en 
sorts inropare eftersom den var billigare än 1750 
Spider Veloce. Priset sänktes med 50.000 Lire 
eftersom 1750 Spider Veloce fick exakt samma 
pris som Duetton hade haft tidigare, 2.195.000 
Lire.

TÄVLINGEN MED EN DUETTO SOM FÖRSTA PRIS 1966!



42    KLÖVERBLADET 1976 – 2016 KLÖVERBLADET 1976 – 2016    43

När Alfa Romeo 1966 skulle lansera sin Spider 
med 1600 motorn, hade man ännu inte bestämt 
sig för något namn på bilen. Logiken sade att 
den skulle heta Alfa Romeo Spider 1600 och så 
blev det. Detta namn förblev det officiella hela 
tiden, trots att man redan hade utlyst en namn-
tävling som hade ”Duetto” som vinnare.

Första pris som var en vit Spider vanns av 
en herr Giudibaldo Trionfi. I folkmun kallades 
Spidern för Duetto istället för Spider 1600 men 
Alfa Romeo hade aldrig något emblem eller 
annat på bilen som visade namnet Duetto. 

Här kallar jag Alfa Romeo Spider 1600 för 
Duetto, kort och gott. Alfa Romeo använde själ-
va aldrig namnet Duetto utan kallade den vackra 
bilen kort och gott för 1600 Spider. Däremot 
kallas alla Spiders för Duetto i Italien. D.v.s. 
Spiders mellan åren 1966 - 1993, de med bak-
hjulsdrift och baserade på 105/115-serien. De 
pratar om Prima serie, seconda serie osv. Eller 
Osso di Seppia, Coda tronca, Aerodinamica 
samt Quarta serie. 
SPIDERN MED FLERA OLIKA NAMN. 
DESIGN: PININFARINA

Italienarna kallade Duetton för ”Osso di 
Seppia”. Det smeknamnet fick den för den tvål-
koppsliknande formen. Om du haft en undulat, 
har du kanske köpt en liten oval sten som fågeln 
ska slipa näbben på. Det är en ”Osso di Seppia”, 
ett slags ben från en bläckfisk i Medelhavet. 
Många hade svårt för den långsmala formen när 
den introducerades, men idag är ironiskt nog 
dessa bilar de mest eftertraktade.

Den ganska låga, artistiskt formade karossen 
stylades med en konkav inbuktning på sidorna. 

Detta stora veck i karossen löper längs hela 
Spidern och slutar vid bakljusen.

Det var en gimmick av Pininfarina som ville 
antyda att fartvinden haft sitt finger med i desig-
nen. Man lade stor vikt vid att hålla karossen så 
ren som möjligt. Fronten i sig är extremt låg och 
med en liten motorhuv förstärks känslan av en 
låg bil. Motorhuven var för övrigt en av de plåt-
delar som förblev oförändrad tills produktionen 
upphörde i början av 1994.

Med en så pass låg nos kunde man inte 
använda kylarpaketet från de övriga Giuliorna, 
utan man lödde på fyllningen på baksidan av 
kylaren istället för ovanpå, som var det vanliga. 
Se mer på sidan 10. Kylaren kom på så sätt att 
sitta lägre än motorn, vilket många svor över 
i början innan folk kom på tekniken att lufta 
motorn. Det var många topplockspackningar 
som gick åt skogen där.

Luckan till bensinpåfyllningen var densamma 
genom alla åren. Den är ett ytterligare bevis på 
italienarnas känsla för proportioner, Den lilla kro-
made knappen understryker harmonin, eller hur. 
Tanken var av plåt och samma som på de övriga 
modellerna som Alfa Romeo tillverkade bortsett 
från det kortare påfyllningsröret.

Grillen och stötfångarna som var av rostfritt 
stål fanns mest till för att understryka den låga 
fronten. Duetto hade fem rillor i grillen och en 
liten ”smilgrop” ovanför. Det var egentligen ingen 
grop, utan snarare en diskret ”kulle” eller ås mitt 
på fronten. Smilgropen tog tid att tillverka, man 
gjorde denna detalj för hand. Idag är det svårt 
att hitta en front med upphöjning, men de finns, 

jag vet. Kolla med t.ex. www.Highwoodalfa.
com eller någon av de andra duktiga leve-
rantörerna på Velocesidorna. Smilgropen för-
svann från Spidern 1970 när man började med 
Kammhäcken eller platthäcken. Denna övre del 
av fronten är svår att få tag på idag, men jag har 
tips till den som letar. Du kan läsa mer om smil-
gropen längre fram.

Pininfarina utrustade Duetto med kåpor av 
plexiglas, tillverkade av Perpex S.P.A. över strål-
kastarna. Detta gav bilen ett mycket smäckert 
utseende och många gladdes åt likheten med 
Ferrari. Pininfarina ritade bilar åt dem också. 
Cabrioleten syntes inte när den var nerfälld, 
vilket ytterligare förstärkte den låga, smäckra 
profilen.

Resultatet blev att Duetto fick utmärkta aero-
dynamiska värden. Pininfarina själva redovisade 
aldrig några exakta siffror, men Alfa Romeo 
drog gärna likheter med Bertones BAT, Berlina 
Aerodinamica Tecnica från början av 1950-talet.

Tillbaka till det dominerande vecket på sidor-
na. Alfa Romeo hävdade att vecket förbättrade 
aerodynamiken, men insåg att det nog var mest 
en estetisk fråga. Man försökte med diverse för-
klaringar i stil med att vecket hjälpte fartvinden 
att stabilisera bilen. Senare medgav man att 
vecket fanns där för att ”ta bort känslan av klum-
pighet”. Själv tror jag att vecket skulle stabilisera 
karossen. Vecket är riktigt snyggt faktiskt och 
smälter fint in tillsammans med den långa, runda 
bakdelen.

Karosserna byggdes av Pininfarina i 
Grugliasco fabriken utanför Turin. De gjorde allt 

plåt- och svetsningsarbete och grundmålade 
karosserna. Därefter skickades dessa till Arese 
med IVECO-lastbilar. Karosserna förstärktes och 
svetsades ytterligare och målades klart. Alfa 
Romeo hade sin fabrik för 105-serien där och 
Spidern monterades nu med drivlina och annat 
från Giuliamodellerna.

Suffletten fick beröm redan från början. 
Pininfarinamärket monterades slutligen på sidan 
bakom dörrarna och sedan var bilen klar.

INGEN MODELLBETECKNING

Många reagerade också på var frånva-
ron av modellbeteckning på Duetto. Det 
fanns inga. Man satte visserligen dit ett ”F” i 
Pininfarinamärket bakom dörrarna på varje sida 
och ett Alfa Romeomärke i fronten men igent på 
koffertluckan. Inget ”Duetto” eller något annat 
emblem. Det fanns inte ens ett Alfa Romeo 
mårke mitt på som på de övriga modellerna. Det 
var en mycket anonym bil om man funderade 
över vem som tillverkade den. Nästan som en 
prototyp.

På koffertluckan stod i krom ”Alfa Romeo” 
till höger, annars fanns inget där heller. Inte ens 
i säljmaterialet kallade man Spidern för Duetto. 
Med tanke på hur en del biltillverkare idag klistrar 
femton bokstäver i baken och lika många siffror 
så var Alfa Romeo mycket smakfulla redan då. 

Dörrhandtagen på Duetto var suveräna. Titta 
på t.ex. Alfa 156 och beundra. Se så lika de är. 
I aktern stack avgasröret av krom ut en bra bit. 
Det var rakt i original, men många satte dit ett 
från en GTV istället. Det smutsade inte ner skyl-
ten lika mycket som det raka. På varje sida om 
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registreringsskylten satt rostfria stötfångare. Det 
fanns små reflexmärken, ungefär som en slick-
epinne på var sida. Många retade sig på dem 
och tyckte att de verkade ditsatta i efterhand. 
Tja, kanske, vem vet.

VÄDER OCH VIND

En av Duetton’s starkaste punkter som alla 
var överens om var den förträffliga suffletten. 
Den gick att ta upp med en hand utan att lämna 
förarplatsen. Spidern såg lika attraktiv ut, vare 
sig suffletten var uppe eller nere.

Suffletten var svart och tillverkad av ett 
mohairliknande material och spändes i framkan-
ten mot vindrutans ram med hjälp av två kraftiga 
clips i kromad mässing. Många motortidningar 
framhöll suffletten, dess metallställning och 
solida konstruktion som ett föredöme. Några 
kritiserade sikten snett bakåt. Det fanns bara ett 
fönster bak och eftersom det svarta tyget skym-
de sikten låg det en del i kritiken. Tack vare att 
den var så lätt att handskas avtog kritiken.

När suffletten var nerfälld, försvann den 
bakom sätena och kunde döljas av ett skydd 
i vinyl som dessutom på något sätt smälte in i 
baksätet och var snyggt.

Skyddet bestod av en metallram som delades 
på mitten genom ett s.k. bajonettfäste innan den 
kunde läggas tillbaka i bagagerummet. Suffletten 
tätades bakom stolarna vid B-stolpen med hjälp 
av kardborrband.

VÄLKÄNDA MOTORER

Tittar man närmare på en Giulietta från 1954 
så upptäcker man frapperande likheter med 
motorn i Duetto. Aluminium, dubbla överliggan-

de kamaxlar, tändstiftet mitt i det hemisfäriska 
förbr?nningsrummet, lösa foder och femlagrad 
vevaxel går igen. Dr Orazio Satta Puliga visste 
vad han gjorde. 1600 kubikaren delades med 
Giulia Sprint GT Veloce, som f.ö. introducerades 
samtidigt med Duetto och motorn var länge den 
mest potenta av Alfa Romeos 1600 motorer.

Motorfamiljen fick nummer 00536 och följde 
traditionen med lättmetall och mycket kraft. 
Lösa, våta cylinderfoder i gjutjärn och topp i 
aluminium med förträffliga in- och avgaskanaler 
optimerade egenskaperna. Vevaxeln hade fem 
ramlager och motvikter för att tåla de höga varv 
som varje sann Alfista njuter av.

Kolvarna designades i lättmetall och fick 
tre krompläterade ringar för kompression och 
oljeskrap. Kompressionsrummet var hemisfäriskt 
och kolvarna hade en förhöjning för att bättre 
utnyttja det centralt placerade tändstiftet. Alfa 
Romeo använde Golden Lodge 2HL, 14 mm och 
med fyra elektroder. Man hävdade att tändgnis-
tan vandrade runt och hjälpte till att rensa stiftet.

För att kyla oljan så klämde man dit en enorm 
oljesump i aluminium med en riktigt labyrint 
för att kyla oljan på dess väg till den kraftiga 
oljepumpen. Sumpen kallades ”hammarsump” 
p.g.a. sin form, den främre delen satt på tvären 
framför den kraftiga framvagnen. Kylflänsarna 
och storleken på sumpen väckte respekt hos 
konkurrenterna.

MANDOMSPROVET

1967 spelade Dustin Hoffman med i filmen 
”The Graduate” som i Sverige översattes med 
”Mandomsprovet”. I den filmen räddade Dustin 

sin käresta Katrine Ross från ett öde värre än 
döden med hjälp av en röd Duetto. Trots att den 
stackars bilen misshandlades och fick soppa-
torsk i slutscenen betydde det genombrottet för 
Duetton i USA.

Filmen blev en total succé och Mike Nichols 
fick en Oscar. Till saken hör att Paul Simon 
och Art Garfunkel fick sitt definitiva genom-
brott genom musiken. The Sound of Silence, 
Scarborough Fair och framförallt Mrs Robinson 
är helt perfekt som Spidermusik. Dustin Hoffman 
kör sin röda Duetto med bravur. Det var en 
europeisk Duetto, det kan man se i filmen på 
stötfångarna och Perspexkåporna över strålkas-
tarna. Den bilen finns fortfarande kvar, fast den 
byggdes om till race. Nu är den restauererad 
tillbaka till originalskick och rullar i Texas.

Till saken hör att det var Hoffmans farbror 
som sålde Alfa Romeo i New York som fick med 
Spidern i filmen, inte Alfa Romeo. Dustin hade 
provat Alfan och gillade den och man köpte helt 
enkelt en Duetto som man använde i filmen. 
Egentligen hade man tre bilar till förfogande, 
men den Duetto som användes mest vid inspel-

ningen blev senare racingcar och byggdes om 
kraftigt. Tittar du efter noga på filmen, upptäcker 
du att en var utan radio och antenn, en annan 
hade Becker radio men inga solskydd. En tredje 
bil hade antenn men ingen radio samt annor-
lunda backspegel. Registreringsnumret skifta-
de också. OUP367 som på bilden ovan, men 
även en Californiaskylt med nr 5600 förekom i 
en scen. Ingen av bilarna hade de europeiska 
kåporna av plexiglas över strålkastarna. Kolla 
bilderna nedan så ser du själv.

Alfa Romeo i Italien verkade inte veta så 
mycket om den roll som filmstjärna deras Spider 
begåvats med, utan togs mer eller mindre helt 
på sängen. Många år senare döpte man en ver-
sion av Spidern till ”Graduate” i USA för att öka 
försäljningen.

Jag kommer själv ihåg när jag upptäckte 
Duetton i filmen. Jag hade kört en på sommaren 
1966 i Italien och nu när den dök upp på duken, 
var min lycka total. Det är lika skoj med Spidern 
fortfarande. Linjerna och den smäckra låga 
karossen förför varje sann Alfista fortfarande, 
trots att det är över 40 år sedan introduktionen.



46    KLÖVERBLADET 1976 – 2016 KLÖVERBLADET 1976 – 2016    47

Visste du att:  
När Duetton visades första gången den 10 

mars 1966 i Geneve, så skrev en tidning att ”det 
var en meningslös design utan originalitet”. Bilen 
tillverkades sedan i 27 år, den var nog lite origi-
nell i alla fall.

Namnet Duetto fick den i en tävling. 140.000 
bidrag skickades in men det var en Guibaldo 
Trionfi från Brescia som vann. Han fick en vit 
Duetto som belöning. Bland de övriga bidragen 
fanns Gina Lollobrigida, Bardot, Piranha, Strip, 
Gin, Hitler, Pizza, Sputnik och Edelweiss.

Namnet Duetto övergavs tämligen omgående 
eftersom det fanns ett kex med samma namn 
och Volvo hade ju sin Duett i produktion sedan 
länge.

Duetto låter trots allt inte så tokigt.

När Duetton började säljas i England kostade 
den nästan lika mycket som en Jaguar E-type 
och dubbelt så mycket som en MGB eller TR4.

När Kamm-tailen introducerades 1970 skrev 
Road and Track: ”En antik och ålderdomlig bil”. 
Jag undrar vad de tycker 2001.

Dustin Hoffman räddade Katrin Ross från 
ett giftermål värre än döden trots att hans röda 
Duetto fick soppatorsk i filmen ”The Graduate” 
eller ”Mandomsprovet” 1967.

Den bilen såldes senare vidare och byggdes 
om till en riktig racer. Alfa Romeoentusiaster för-
skräcktes. Nu är bilen i originalskick igen.

Hoffmans farbror sålde Alfa Romeo i New 
York och Dustin tog själv dit bilen.

Spidern såldes i USA under namnet 
”Graduate Spider” under hela ’80-talet.

Bilen som 1977 beskrevs som ”ett bra inves-
teringsobjekt som fortfarande tillverkas” fanns 
att köpa som ny 1994.

Spidern blev Battista Pininfarinas sista kom-
pletta projekt innan han dog.

1750, EN MODELL MED ÄRORIKA ANOR 

Alla erfarenheter och det bästa ur Giuliaserien 
utnyttjades när man tog fram den nya motor-
typen som fick nummer 00548. Trots att cylin-
dervolymen var 1779 cc fick den inte det mer 
naturliga namnet 1800. Istället antog man det för 
en icke Alfaintresserad något kryptiska beteck-
ningen 1750. Man ville återknyta till den särde-
les vackra och uppskattade 1750 6C från Alfa 
Romeos ärorika historia före andra världskriget.

Debuten skedde den 17 januari 1968 på 
motormässan i Bryssel. Följaktligen placerades 
en 1750 Spider Veloce vid sidan av en silvergrå 
1750 6C från 1932 för att markera stamtavlan. 
Trots att modellen introducerades officiellt under 
1968, tillverkades drygt hundra 1750 Spider 
Veloce med början under våren 1967. Modellen 
fick beteckningen 105.57.141.

De viktigaste anledningarna till att Alfa Romeo 
tog fram den större motorn till Spidern var två. 
Dels ville man ha fler hästkrafter och dels mer 
vrid och råstyrka. Man lyckades förträffligt. Trots 
att den nya motorn hade klart längre slaglängd, 
88,5 mm varvade den glatt och villigt. Vi är 
många som njutit av mullret från nära 7.000 varv 
i en Spider. 1750-motorn blev en klar favorit tack 
vare sin jämna gång och styrka.

I och med den nya motorn så tog Alfa Romeo 
sig äntligen i kragen och kom med ett adekvat 
namn på Spidern. Den döptes till 1750 Spider 
Veloce och man satte ett emblem som visade 
detta på koffertluckan. Nu hette bilen 1750 
på riktigt. Namnet Duetto övergavs för gott. 
Tillverkningen av 1600 motorn fortsatte och den 
användes länge i t.ex. Giulia Saloon eller Berlina 
och GT Junior 1600. Till Spidern återvände 
1600-kubikaren i början av 1972.

SPIDER 1300 JUNIOR. SAMMA SOM DUETTO, 
MEN MED EN VARVVILLIG 1300 MOTOR

Eftersom man nu hade en toppmodell i 1750 
och hade övergivit 1600, behövde man fylla tom-
rummet med en mindre version. Det blev den här-
liga 1300-motorn med beteckningen 00530. Den 
kortslagiga motorn varvade som en galning och 
blev populär i inropsmodellen 1300 Spider Junior. 
1968 kostade 1.698.000 Lire eller 22,5 procent 
mindre än 1750 vid introduktionen. Drivlinan kom 
direkt från 1300 GT Junior. Här kallar jag denna 
modell för 1300 Junior. I Italien blev den en klar 
försäljningsframgång, medan de övriga markna-
derna redan tagit 1750 till sina hjärtan.

Koffertluckan fick ett Alfamärke och skriften 
1300 Junior på samma ställe som 1750 Veloce 
tidigare. Inga Perspexkåpor över strålkastarna

Karossen var gemensam med den andra 
Spidern igen. Den mest påtagliga skillnaden var 
att Junior saknade Perspexkåporna. Istället hade 
dessa bilar en grövre kromad ring runtstrålkas-
tarna ungefär som bilarna som exporterades till 
USA tidigare. Sidoblinkers var nu runda och satt 
nu framför hjulen istället för mellan framhjulen 

och dörren.

Främre stötfångare var svarta istället för kro-
made på de flesta Junior och det stod ”1300 
Junior” på koffertluckan. Det var fortfarande 
svårt att skilja modellerna åt.

Generellt försågs den mindre modellen 1300 
Junior med samma ändringar och utseende som 
1750 Veloce. Ett stort undantag var dock ratten. 
Man behöll den svarta bakelitratten från Duetto, 
men nu med bara två rattekrar mot de tre som 
var standard på Duetton. Signalhornet påverka-
des genom tryckknappar i dessa ekrar.

Än en gång, 1300 Junior, Duetto och 1750 
Spider Veloce såg likadana ut. Varvräknaren var i 
stort sett den enda skillnaden. 1300 Junior hade 
en rödmarkering som började på 5.750 varv, 
trots att maskinen klarade klart över 1.000 varv 
ytterligare. Jo, förresten. Varningslampan för 
lågt oljetryck slopades på den mindre Spidern, 
det fick räcka med en separat oljetrycksmätare 
istället. Troligen hade Alfa Romeo instrument-
paneler kvar från Duetton och använde dessa 
i 1300 Junior för att spara pengar. Tittar du 
noggrannare kan du se att askkoppen är aning-
en mindre. Den saknar också den automatiska 
cigarettändaren. Stolarna saknade spärr för 
ryggstödet men var i övrigt samma som tidigare. 
Backspegeln fick ingen krom och ett enklare 
utseende men var fortfarande avbländbar. De 
små ventilationsrutorna på dörrarna gick inte att 
öppna på 1300 Junior till skillnad från Duetto 
och 1750 Veloce. Man tyckte att det skulle vara 
några skillnader mellan modellerna, även om 
dessa skillnader var knappt märkbara.

Värdelöst vetande men...
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V
i var som nämnts tretton till 
antalet, som embarkerade 
Ansia Camping på fredagskväll. 
Termometern visade drygt 20 

grader kallt, då var det lätt att hålla sig 
för skratt och det typiskt norrländska 
skämtet låg nära till hands; det är ju i alla 
fall myggfritt. Några av bilarna startade 
inte frivilligt morgonen efter och fick hjäl-
pas igång. 

Tomma blickar, spända axlar samt lite nervöst beteende överlag. 
Middagen på fredagskväll, vi var tretton personer, präglades av spän-
ning inför vad som komma skulle, nämligen Lappstockholm Winter 
Driving. Likheten med Monte Carlo rallyt var stor.

TEXT OCH FOTO: HÅKAN NORDIN

Vid niotiden på lördag morgon 
allierade vi oss med andra medtäv-
lande. Vi blev 36 till antalet som skulle 
kämpa om seger, ära och berömmelse. 
Temperaturen steg till trivsammare nivå. 
Då kom snön som ett brev på posten, 
inte mycket men tillräckligt för att  bli 
snörök.

På tal om Monte Carlorallyt, tror jag 
bestämt att de stora rallyåkarna skul-

le trivts på många av vägsträckorna. 
Vägarna var fantastiskt roliga, uppför, 
utför och väldigt kurvigt. 15 mil var den 
totala körsträckan. Ibland kändes det 
som vi befann oss i rena ödemarken. 14 
frågor skulle besvaras och en kontroll 
innebar körning mellan konor. Frågorna 
var av blandad karaktär och fullt god-
kända.

Sju och en halv mil efter start kom vi 
till den lilla byn Fäboliden. I ett bostads-
hus var hela byn samlad för att servera 
oss kaffe och våfflor med grädde och 
hjortronsylt. Efter den trevliga pausen 
återstod halva körsträckan och halva 
mängden frågor. Hela rallyt avslutades 
med två varv på Lycksele rallycrossbana. 

Bilparken var som vanligt en salig 
blandning av stort och smått. Tre 
Cadillac och en Oldsmobil, alla från 
Lycksele, ångade fram i snömodden. 
Fyra Ford Escort och en Ford Cortina 
GT påminde oss om 60- och  70-talets 
tävlingar, samt Rolands Guilia -67 och 
min Berlina.

Efter målgång räknade kanslistaben 
fram en resultatlista. Under tiden serve-
rades middag. Därefter följde prisutdel-
ning och därmed var årets Monte Carlo, 
förlåt Winter Driving rally i Lycksele slut.

Inget fel Giulian 1300 ti -69, minus 22 grader i luften och varma 
alfaavgaser skapar denna rök.

Inte lätt att vända en stor tung Cadillac på en smal skogsbilväg. Ford Escort Mexiko.

Service under färd, en Cadillac med bekymmer.

Stallchefen Roland Sjölander ser samlad ut före start.

Ford Fairline 1955, tuff bil.

Triumph TR 3a förbereder start.

På väg till 
rallystarten, 
till  v familjen 
Nordin med 
Alfa Berlina 
1974 och famil-
jen Sjölander 
med Alfa Romeo 
Giulia 1300 ti 
1969.

LYCKSELERALLYT 6 FEB. 2016

’’Då kom snön som 
ett brev på posten.’’
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E
n viss förstärkning i Alfa Teamet 
var Alfaklubbens sekreterare 
Gunnar Sundgren som age-
rade kartläsare i min Berlina. 

Han marknadsförde märket med ära, 
iförd röd Alfaoverall, röd Alfajacka och 
ett glatt humör. Vi känner alla ett visst 
ansvar att marknadsföra märket här i 
norr. För det väntar vi oss en inbjudan 
till Italien!

Rallyt var likt andra rallyn, 15 mil på 
snöiga krokiga småvägar. Inte för svår 
orientering men ändå chans till felkörning. 
Frågor som är lätta när man kan dem 
och svåra när det inte vill sig. När vänner 
och bekanta frågar hur det gick blir mitt 
svar; bra, vi tog oss dit, körde rallyt och 
kom hem. Vänder ryggen till om de frågar 
om vår placering i resultatlistan.

För 24:e gången kördes det klassiska vinterrallyt Kalldrage i Umeå 
med 103 startande fordon. Eftersom Roland Sjölander och jag hade 
rallytempot i kroppen från Lyckselerallyt två veckor tidigare, körde vi 
Kalldrage utav bara farten. 

Funderar över det här med förmyn-
dare. Till Lyckselerallyt hämtade jag 
Berlinan från uppställningsplatsen tre mil 
från staden. Åkte ut en eftermiddag för 
att ladda batteriet. Morgonen efter för 
att montera vinterhjulen, men då strejka-
de domkraften. Tillbaka dagen efter med 
en ny. Möttes av en stor skjutbar plåt-
port som var fastfrusen i botten, tillbaka 
nästa dag. Jag körde närmare 25 mil för 
att få bilen de tre mil till staden. Därefter 
körning till Lycksele 24 mil, hemresa 24 
mil och rally på 15 mil. Dessutom ska 
man betala och självförvållat hamna 
bland de sista i prislistan. Undra på att 
tanken om förmyndare föds. Åtminstone 
en liten en.

Familjen Sjölander t.v. Gunnar Sundgren i rött, Håkan Nordin Berlinaägare.

Tidig morgon, väntan på ressällskapet 
Mats Grundström.

Cadillac årgång äldre, bränd av solen. DKV Luxus 1939 som inte orkade runt hela vägen. Gunnar ger sista stallorder innan målgång

Sällskapet anlände men utan halvljus. Jag kör emellan er sa Mats 
behöver inte så  mycket lyse, jag har sett det mesta. Roland und-
rade om vi kunde fällas för skyddande av brottsling.

Alfaklubbens eminente sekreterare agera-
de stallchef i full Alfamundering.

UMEÅS VINTERRALLY 20 FEB 2016
”KALLDRAGE” 
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L
ördagen den 27 februari vid 
lunch var det dags för kombi-
nerad Garage- och Pizzaträff i 
Ängelholm. Flera av oss träffades 

dock ett par timmar innan för en liten 
förfest hos Patrik Germundssons RH 
Dekor AB i Ljungby. Där blev det mingel 
och fika och beundran av Patriks finfina 
gamla Fiat 500. 

Därefter tryckte vi in oss i våra ita-
lienska bilar, någon Audi fick också följa 
med, för färd västerut för att hämta upp 
fler bilar i bland annat Simlångsdalen 
på vägen ner mot Ängelholm. Väl fram-
me på ett industriområde i Ängelholm 
slöt fler deltagare upp från Falkenberg 
och sydliga nejder som Trelleborg och 
Helsingborg. 19 förväntansfulla klev 
sedan in i LMP Engineerings värld för att 
träffa Niklas Lilja. Ett par till oanmälda 
trillade också in, så vi blev 21 personer. 
Där inne väntade en väldigt fin, men 
ofullständig, rörramsbil med Honda 
v6-motor, en blivande racerbil i form av 
liten engelsk grön cab med motor från 
Lotus/Jensen Interceptor, men framför 
allt ett Abarthhimmelrike!

Himmelriket bestod av Niklas mäs-
tarbil 2015 i Tropfeo Abarth 695 samt 
ytterligare en race 695, en norskägd 
Abarth 500 Assetto Corse samt ytterli-
gare en 500 Assetto Corse vi kommer få 
se i CAR Challenge framöver. Det fanns 
även två demolerade 500 Assetto Corse 
karosser och mängder med reservdelar 

till de små 500-maskinerna i form av fäl-
gar, däck, strålkastare, skärmar, kofång-
are, vingar, Seleniaoljor. Och inte minst 
den imponerade samlingen vinstpokaler 
Niklas lyckats samla ihop.

Niklas berättade om sina 
Abarthäventyr genom åren med start 
i den svenska Trofeo Abarth 500 
Sweden/Scandinavia 2011. 2012 
och 2013 blev Lilja mästare i serien 
och hade även framgångar i Trofeo, 
Abarthseriernas gemensamma tävlingar 
på Monza. 2013 vann han Europafinalen 
på Monza och bestämde sig för att för-
söka satsa på att köra hela Europa- och 
Italienserien 2014. Det blev en succé. 
Han blev total två i båda serierna. 2015 
blev ett strå vassare, då han lyckades bli 
mästare i Europaserien.

Vi fick även höra om Nicklas besvi-
kelse när TTA (Touring Car Team 
Association) upplöstes och Abarthserien 
plötsligt skulle stå på egna ben, från 
att ha haft ett mycket bra treårigt kon-
trakt med TTA. Han berättade även 
om när han demolerade sin bil på 
Pergusabanan Sicilien, vilket innebar att 
han inte kunde bli mästare 2014.

Det var imponerande att höra Liljas 
berättelse hur han skötte allt själv. Att 
köra till och från tävlingarna i Europa, 
ibland sova i dragbilen, skruva på både 
sin bil och ytterligare två bilar i samband 
med racehelgerna, samt själv kolla allt 
som till exempel däcktryck vid träningar 

och kval. Det är detta som gör Liljas 
bedrift så enormt stor!

Niklas är en mycket skicklig förare, 
det är inget snack om den saken, men 
det som imponerande mest var att han 
lyckades bli mästare samtidigt som han 
skruvade på sin och ett par bilar till och 
även ordnade egen markservice med 
mat och boende. Detta till skillnad från 
många av hans motståndarteam som 
hade betydligt bättre finansiella resurser.

Tack Niklas för att vi fick komma och 
se och lyssna. Sedan får vi gratulera i 
efterskott, då Niklas nyligen blev pappa. 
Vi hade tur som fick se Liljas mästarbil, 
för nu är den såld och Abartheran är nu 
över för Niklas del. Nu väntar nya även-
tyr i form av antingen racing i Porsche 
cup Italia el TCR Italia eller GT racing 
med Maserati i Sverige. 

Niklas är en man med många järn i 
elden, kanske till och med för många 
just nu. Förutom satsningen på racing, 
driver han sitt enmansbolag LMP 
Engineering som bland annat säljer 
väghållningsutrustning, bromsar, racing-
simulatorer, burbyggen och bygger hela 
racerbilar på beställning. Just då arbeta-
de de på ett hemligt projekt åt förmögen 
person. Och nej, vi fick tyvärr inte se 
det, det var ju hemligt.

Oavsett vad det blir för racing, önskar 
vi Niklas lycka till. En man som verkligen 
har bensin i blodet och är biten av det 

TEXT OCH FOTO: PETER A KAVCIC

Motor Rak 4 cyl 16v turbo Garret GT 1446 1368cc 

Effekt 215 hk/ 160 kw

Kraftöverföring Framhjulsdrift, 6-vxl sekventiell

Vikt 920 kg

Prestanda 265 km/tim 0-100 km/tim 5,9 sek

Lilja med hans första och mycket vinstrika 500 Assetto Cup.

Prestanda Abarth 695 Asseto Corse Evoluzione (motsvarar Nicklas Liljas mästarbil)
Tekniska data

Patrik 
Germundssons 
Fiat 500 vid för-
festen i Ljungby.

En härlig gammal Abarth mellan bruksalforna vid träffen. Spana in texten: “Fiat äger Ferrari”.

italienska viruset. Som avslutning på 
träffen åkte vi, inklusive Lilja, och käkade 
pizza hos Pepelions i Ängelholm. Tack 
för de goda pizzorna och gratiskaffet 
och chokladen.

På kvällskvisten gick färden hemåt 
mot Småland igen för ”Sezione Mafioso-
Smålandi”, somliga med viruset i baga-
get i form av Abarthfälgar, för andra 
hade viruset satt sig på hjärnan. Alla 
längtade tillbaka till den tid då Abarth 
byggde alla fabriksbyggda Alfaracerbilar 
till exempel 155, 156 och 147.

Den natten drömde vi alla sött om 
små Fiat vid namn Abarth. Enligt sam-
bon pratade jag i sömnen och sa; Det 
är en sådan jag vill ha... Snark, snark... 
Mmm... Måste ha en Scorpion... Snark, 
snark... Mmm.... Kommer Abarth någon-
sin att bygga Alfaracers igen? Snark... 
Kan man skrämma upp en Punto till att 
bli en 500? Snark, snark, Abarthhhhh... 
Mm... Vill ha... Mm... Mmmmmm...

CIAO!
PETER A KAVCIC/DEL I SEKTION 
SMÅLANDSMAFFIAN

PS. Tips för den som vill se filmer 
när Lilja kör Abarth och Maserati, titta 
på hans youtube kanal, sök på LMP 
Engineering. DS.

TRÄFF HOS LILJA
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Det har blivit en och annan podium plats vid Abarth-tävlandet genom åren. Imponerande.

Niklas (vid dörren) berät-
tar om sina Abarth- och 
Maseratiäventyr inför en 
imponerad församling.

Klangens 
Abarth 500 
som kommer 
ses i CAR 
Challenge 
framöver.

Hela glada gänget med bröderna Emilsson i spetsen vid pizzaätandet hos 
Pepelnos.

Peter A Kavcic lämnar över Smålandsmaffians present till Lilja som tack 
för besöket (nej det var inget hästhuvud i paket).

Niklas Lilja, Sune 
Svensson, Ronny 
Andersson med flera vid 
Liljas mästarbil.

Niklas vinnarbil i vän-
tan på att gå till sin nya 
ägare. Vi hade tur som 
hann se den innan den 
hämtades.

Ytterligare en 695 och i 
bakgrunden en av Liljas 
demolerade 500-karosser.
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Ä
nda sedan jag fick körkort har 
jag kört italienskt. I bilval har 
jag känt att det varit svårt att 
hitta en värdig ersättare till Fiat 

Coupé 20vt. Jag har övervägt Punto 
S2000, men den tanken föll på att jag 
ville ha en gatlegal bil för vardagsbruk. 

Då dök den upp, Abarth Punto 
EVO Scorpione. Denna modell skulle 
inte säljas i Sverige så jag spenderade 
mycket tid på nätet och drömde mig 
bort. Medan Coupén låg ute för för-
säljning började jag leta på allvar på 
tyska begagnatmarknaden. Begränsade 
Scorpione upplagan var redan slutsåld 
så jag var helt inställd på en Supersport 
som var snarlik. Enda kravet var 
Sabeltstolar, men det var inte det lättas-
te att hitta.

Jag kontaktade den största åter-
försäljaren för Abarth i Tyskland och 
bad om hjälp. Det slutade med att jag 
hade ett kontrakt på en fabriksny röd 
Supersport precis som jag ville ha den. 
Men innan jag signerade kontraktet 

gjorde jag en sista sökning på nätet 
och hittade en ny annons på en Punto 
Scorpione. Helt ny med 10 km på mäta-
ren. Jag kunde inte tro mina ögon. 

Säljaren var en auktoriserad försäljare 
av Abarth och mycket riktigt, det var 
en Scorpione han hade inne. Denna bil 
hade varit utställningsexemplar i Italien 
och de hade köpt in den för försäljning. 
Vi ordnade allt pappersarbete och jag 
satte mig på flyget ner mot Nürburg. Jag 
skulle spendera min midsommar med 
att köpa och köra hem en ny Abarth. 

Jag blev upphämtad på flygplatsen 
i en Abarth 595 av bilsalongägaren. 
Vi körde direkt till trafikkontoret för 
att hämta exportskyltar för att sedan 
åka och se bilen. Den stod under ett 
överdrag mitt i salongen bland andra 
Abarthbilar och säljaren täckte av den. 
Jag kom ihåg att jag aldrig sett bilen 
förutom på bilderna. Vet inte hur lång tid 
jag spenderade med att klämma, känna 
och trycka på alla knappar innan leve-
ransen med exportskyltarna kom. 

Jag måste säga att det var det 
trevligaste bilköp jag varit med om. 
Säljaren och ägaren av anläggning-
en var sanna Abarthentusiaster. De 
anordnade diverse träffar mellan gamla 
och nya Abarthägare som bland annat 
Nürburgringträffar. Nu kände jag hunger, 
det var ändå några timmar sedan jag åt 
en torr macka på Arlanda. Kände inte för 
att sätta mig bakom ratten så jag lämna-
de bilen i salongen och tog in på hotell 
för att sova ut innan avfärd. 

Nästa morgon lastade vi in 17” vin-
terhjulen jag passade på att köpa, samt 
lite accessoarer jag fick i present i form 
av mugg, tröja, nyckelband m.m. Resan 
mot Sverige gick bra och samma dag 
jag anlände hem skickade jag in ansö-
kan om ursprungskontroll. Den veckan 
det tog att få igenom den kändes som 
ett år, men mer problem skulle det bli 
vid registreringsbesiktningen. 

Svensk bilprovning (SBP) betraktade 
Punton som ett ombyggt fordon och 
vägrade registrera den trots att jag hade 

Baksidan som en del får se.

alla nödvändiga papper som skulle gälla i 
Tyskland vid registrering. Efter en överkla-
gan till Transportstyrelsen, diverse diskus-
sioner med SBP och en snäll själ på CAR 
som jobbade med dessa frågor förstod 
jag att det inte skulle lyckas utan ett gäng 
ytterligare intyg jag behövde ta fram. 

Veckorna gick, bilen samlade damm i 
garaget och man blev frustrerad. Säljaren 
i Tyskland föreslog att jag skulle dra till-
baka alla papper från Transportstyrelsen 
och registrera bilen i Tyskland för att 
sedan skriva över den i Sverige, och att 
det skulle fungera enligt SBP. 

Jag hade hört att Fiat Sverige inte 
hjälpte till med Abarth eftersom den inte 
såldes i Sverige, men vid denna tidpunkt 
bestämde de sig för att ta in Abarth 500 
och jag kom i kontakt med en entusiast 
på Fiat som erbjöd att hjälpa mig med 
nödvändiga dokument. Nära 100 sidor 
tekniska dokument och tre månader 
senare registrerades Sveriges första och 
i skrivande stund enda Abarth Punto 
Scorpione enligt Transportstyrelsen. 

Vad är det som gör denna bil så 
speciell? Det är den första Abarth som 
är baserad på Fiat Grande/EVO Punto, 
även känd som projekt 199. De första 
Abarth Punto byggdes på Grande Punto 
tills Fiat släppte faceliftad Punto, där de 
förutom att byta namn till endast Punto 
EVO även uppdaterade interiören, exte-
riören och monterade de nya MultiAir 
motorer med Start & Stop teknik. 

Även Abarth gick samma spår med 
EVO modellen, med uppgraderade stöt-
fångare med diffusor och ökad effekt i 
MultiAir motorer till 180 hk. Ryktet säger 
att Abarth var inne på att tillverka endast 
99 exemplar av Scorpione men någon-
stans bestämde man sig för att höja 
produktionen till 199, förmodligen för att 
matcha Puntos modellbeteckning eller 
projekt 199 som den kallades i utveck-
lingsstadiet. De första 99 fick röda 
Brembo bromsok medan resterande 
100 fick gula bromsok, men i övrigt är 
det samma bil. I slutet av 2013 slutade 
Abarth tillverka bilar byggda på Punto.

Exteriört kännetecknas en Scorpione 
av den svarta blanka lacken som för-

Första mötet i 
Tyskland.

I väntan på 
exportskyltar.

Under huven 
på Punto 
Scorpione.

Montering av 
exportskyl-
tarna.

FIAT PUNTO SCORPIONE
TEXT OCH FOTO: ALMIR ORLE
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stärkts med matt huv och tak samt 
röda eller gula 4-kolvs Brembo bromsok 
med Ferodo HP1000 bromsbelägg som 
kramar 305 mm flytande och borrade 
bromsskivor. Som grädde på moset sit-
ter det svarta blanka 7,5” x 18” hjul. 

Interiören kännetecknas av skålade 
alcantara Sabeltstolar med röda och 
gula sömmar och mattsvart baksida, 
samt rostfria matta pedaler. Det för ögat 
osynliga, men som känns bakom ratten, 
är Koni med FSD (Frequency Selective 

Abarth Punto EVO Scorpione
Motor Rak 4 cyl 16v överladdad turbo Garret 1446 1368cc modifierat avgassystem vid centrala- och slutrör

Effekt 180 hk/ 132 kw vid 5750 rpm 270 Nm vid 2500 rpm (sportläge)

Kraftöverföring framhjulsdrift, 6 växlad, modell C635

Mått och vikt längd 4065 mm bredd 1721 höjd 1478 vikt 1270 kg

Prestanda 216 km/tim 0-100 km/tim 7,5 sek

Chassie Fabrikssänkt  med Abarth/Koni fjädrar och dämpare med FSD (Frequency Selective Damping system) ventil.

Bromsar och hjul Flytade, borrade och ventilerade skivor ø 305 mm × 28 mm med röda Brembo 4-kolvsok fram och borra-
de bakskivor ø 264 mm × 22 mm med röda 2-kolvsok. TTC - Torque Transfer Control 
7.5”×18” ET39 Abarth Scorpione fälgar med 215/40R18 däck

Damping system). 

Motorn är en turbomatad fyra på 1,4 
liter med C635 sexväxlad växellåda, 
Den levererar 180 hk och 270 Nm vid 
2500 rpm i sportläget. Sportläget ändrar 
motorkaraktären, ger snabbare gasre-
spons och hårdare styrning. Motorn har 
ett BMC luftfilter och ett avgassystem 
som är marginellt grövre jämfört med 
SuperSport. Med en vikt på 1270kg gör 
den 0-100km/h på 7,5 sek. 

I komfortväg är denna bil utrustad 

med stora stereon med sidmonterad 
baslåda i bagaget samt Blue & Me och 
Abarth branded TomTom navigation. 
Abarth sparade vikt på regnsensor och 
farthållare i Scorpione. Men farthållare 
eftermonterades av mig genom byte v 
rattomkopplaren för skönare långfärds-
resor. En barnstol i passagerarsätet gör 
att den framförs försiktigt, men som 
innehavare av debut racinglicens räknar 
jag med någon banträff med CAR. 

Nyregistrerad och nytvättad – äntligen redo för svenska vägar!

Första bilden på svensk mark som 
visar det matta taket och huven.

Sabeltstolarna bakifrån.

Främre Brembos med flytande skivor.

17” Vinterhjul.
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BILSEMESTER 
BERGSHAMRA-MILANO 
SOMMAREN 2010

J
ag har en svart Alfa Romeo 75 
3,0 V6 America. Under drygt 4 
års tid, på lediga stunder med 
min pappa, har vi renoverat 

V6:an från grunden i pappas verkstad. 
Min farfar Harry Gottfridh Thillman (1912-
2003) var smidesmästare och bilmeka-
nikermästare. Han kunde laga allt enligt 
pappa. Alfan har jag finansierat med ett 
skadestånd jag erhöll när jag utsattes för 
ett brott. Under renoveringstiden kom 
jag på något jag ville göra: En bilsemes-
ter till Alfa Romeo:s 100-års jubileum i 
juni 2010. 

Sagt och gjort, när renoveringen var klar 
påbörjade Pappa och jag bilsemestern. V6:an 
”spann som en katt”, och vi drog söderut 
från Bergshamra. På autobahn kunde jag 
”släppa lös” min inkörda och nyrenoverade 
3,0 V6:a. I bakgrunden hade vi de vack-
ra Alperna med snöklädda toppar. Ibland 
passerade autobahn genom en tunnel och 

sedan på en bro över gnistrande vatten med 
snöklädda Alptoppar i bakgrunden. Helt 
underbart. 

Vi höll mestadels en marschfart på 160 
km/h, det är ingen konst med en 75:a 3,0. 
Det är som att bilen kommer in i ”andra and-
ningen” vid 200 km/h. Som mest körde jag 
230 km/h och funderade på att testa topp-
farten men en skylt sa att det var dags att 
sakta in, men det var mycket gas kvar. 

När vi åkte mot Berlin regnade det myck-
et och vi tog in på ett vandrarhem. I Berlin 
var vi uppe i det 368 meter höga TV-tornet. 
Där uppe var det en fantastisk utsikt över 
staden med vatten, farleder och grönska. 
Det fanns bilder på hur det såg ut på platsen 
för tornet vid slutet av 2:a världskriget 1945. 
Det var i stort sett helt sönderbombat. Vi 
tog även en guidad båttur genom Berlin och 
såg var Berlinmuren hade gått och såg flera 
historiska byggnader. Vid vattnet satt folk 
och fikade. 

Resan fortsatte genom bergiga och 
vackra Tjeckien. Vid ett tillfälle skulle pappa 

och jag stanna för att ta ut Slotter, men vi 
hittade ingen bankomat. Som tur väl hade 
vi triangiaköket. När vi kom till ett lugnt litet 
torg med grönska och en fontän stannade 
vi och lagade mat. Pappa lagade falukorv 
och makaroner, och jag satt i baksätet med 
öppen dörr och grundade med en smörgås. 
Middagen åt vi på en parkbänk i det varma 
sköna vädret. Efter ett tag kom en polis och 
sa att vi inte fick parkera där. Pappa berät-
tade att vi behövde äta och inte hittat någon 
bankomat. Pappa frågade om polisen ville 
ha kaffe. Han gav oss inga böter. Vi packade 
ihop och fortsatte. Det var skoj.

Vi stannade i huvudstaden Prag, där 
parkerade vi och tog in på ett vandrarhem. 
Det är en vacker gammal stor fin stad med 
fin arkitektur och vackra hus och platser. 
Efter det fortsatte vi en bergig och vacker 
resa mot Schweiz och vidare mot Österrike. 
Vi stannade utanför Klagenfurt i Pörtsach. 
Pörtsach ligger vid en stor sjö med berg vid 
sidan om. Där stannade vi i två dagar och 
vilade, solade och badade. Jag och pappa 
satt på uteplatsen och läste om historien om 
när Alfa Romeo grundades av Nicola Romeo 
1910 i Milano i Italien. Det var en härlig upp-
laddning inför sista sträckan till Italien. 

På morgonen på märkets 100-årsdag var 
min svarta alfa 75 nytvättad och klar. När vi 
närmade oss Milano fick vi syn på en mycket 
fin Alfa Romeo Superleggera från slutet av 
1930-talet. Vi stannade bredvid och tog bil-
der. Efter ett tag kom en kille ut som körde 
bilen. Han berättade att han företrädde Alfa 
Romeo Museet som var nyöppnat till 100-års 
jubiléet. Jag lyckades även filma när han åkte 
iväg. 

Festen hölls i Rho, Milano. Först fick vi 
köa i en timme eftersom det skulle organi-
seras hur alla bilar skulle stå. Vi stod på en 
jättestor parkering med 3000 bilar från olika 
tidsepoker. Bredvid oss stod en röd Alfa 
Romeo Giulietta TI 1962. En sådan bil jag har 
växt upp med, men pappas var från 1961. 
Det var 36 grader varmt och vi var i alfahim-
len på jorden.

100-årsjubiléet hölls alldeles bredvid i en 
stor hangar. Vi kollade en stund på alla fina 
bilar och gick sedan till ”incheckningen”. Efter 

ett tag hade vi betalat och kunde gå in. Inne 
på festen var det fri mat och dryck och jät-
telånga bord med tusentals glas och kypare 
som serverade. Vi blev kungligt behandlade. 
Vid maten hamnade vi vid ett bord med ett 
par som kom från Moskva med en Spider. 
Det var kul att prata med folk, men sedan var 
det ut och kolla bilarna som gällde. 

Här fanns gamla bilar från 20-, 30 och 
-40-talet och racingbilar från 30- och 40-talet 
samt nyare racingbilar. Utanför hangaren 
stod racing-Alfor från 50- och 60-talet, och 
så fortsatte det ett decennium i taget bred-
vid varandra. Bland nyare sportbilar fanns 
en vinröd Alfa Romeo 8C Compezione. Jag 
fick även syn på en röd Alfa Romeo America 
polisbil. 

Alla som var med på jubiléet fick en 
varsin tygkasse med 100-års-loggan på. I 
den fanns det flera fina saker. En keps med 
loggan på, lite broschyrer och en röd/svart 
jubileumsflagga. 

Innan avslutningsfinalkvällen på jubilé-
et var det tid att gå runt i Milano och kolla 
bilar, äta och fika. På kvällen på märkets 
födelsedag, samlades vi med massvis med 
folk utanför slottet i Milano. På en sluttning 
30-40 meter upp till slottet var en stor röd 
matta placerad där de 100 finaste Alforna på 
100-års-jubiléet hade valts ut av en jury. En 
speaker berättade på Italienska om varje bil 
som kördes fram. Bakom honom vajade flag-
gan Alfa Romeo 100 år 1910 - 2010.

När vi hade sett bilarna utanför slottet var 
100-års-jubiléet avslutat, men folk satt ute 
och åt och drack och nu rådde det efter-
feststämning i Milano. Staden var full av Alfa 

Romeo som var parkerade lite hursomhelst 
på gatorna. 

Jubiléet höll på i totalt fem dagar. Vi var 
med på tre dagar där en var finaldagen, 
100-årsdagen för Alfa Romeo. 

Sista dagen besökte vi Alfa Romeo:s nya 
muséum som var invigt lagom till 100-årsju-
biléet. Utanför infarten till muséet stod flera 
75:or och när ägarna såg min Alfa 75 vinkade 
dit oss. Vi backade in bredvid de andra och 
började prata med dem. Utanför muséet stod 
också flera riktigt gamla bilar. Bland annat en 
gammal racingbil från 20-talet, en 30-talsbil 
som såg ut ungefär som en ”gangstercittra”, 
en Superleggera från cirka 1940 och en 1900 
från 50-talet och en Spider cabriolet från 
60-talet.

Inne på muséet fick man en fantastisk 

rundvandring i kronologisk ordning från bilen 
då allting började fram till nutida bilar. Man 
fick se alla viktiga bilar genom tiderna som 
fanns på marknaden av personbilar, fordon 
och tävlingsbilar. Det fanns flera exempel på 
Alfa Romeo produkter som inte var bilar till 
exempel en spis, en traktor och en båt. Alfa 
Romeo tillverkade även flygplansmotorer 
under 2:a världskriget. Där stod flera model-
ler och storlekar bland annat en kolvmotor 
på 1350 hk. Vi var där nära fyra timmar och 
var supernöjda. Vi tog farväl av Alfapolarna 
och lämnade Milano, och drog hemåt med 
Värstingen! 

I Stuttgart stannade vi och sov över 
hos vänner till pappa. Sen fortsatte vi på 
Autobahn och ”blåste” hem. 

En dröm hade gått i uppfyllelse!

Jag heter Linus Thillman och bor i Norrtälje. Jag och min pappa gjorde en bilsemester ifrån Bergshamra 
– Milano och Alfa Romeo:s 100-års-jubileum med min Alfa Romeo 75 3,0 V6 America sommaren 2010.

TEXT OCH FOTO: LINUS THILLMAN. BEARBETNING FREDRIK ROMARE
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Schwerin

Hamburg

Hannover

Dresden

Magdeburg

Kiel

Berlin

Potsdam

Rostock

Wittenberg

Lübeck

Meissen

Flensburg

Lüneburg

Salzwedel

Haldensleben

Bremen

Elbe

Elbe

Det brukar bli en tur med Spi-
dern om sommaren, och just 
denna resa blir en tur till Tysk-
lands gamla östra delar. Rostock, 
Berlin, Dresden och vända åter 
mot väst där vi följer flöden El-
bes sträckning via Magdeburg 
och  Lüneburg  till Hamburg.   
Hamburg gillar vi sedan länge där 
vi har goda vänner.  
 
Start från  Malmö en sen söndag 
med lätt packning, vi ska ju köra 
hem via bordershop så några 
”exotiska” souvenirer  ska det fin-
nas plats för från vår utlandsvis-
telse.
Vi kör med go fart via bron över 
till Danmark ner till Gedser där vi 
sent tar båten till Rostock. Över-
nattning  på färjan, några timmars 
sömn, innan vi kör ur Rostock 
och äter frukost på en vägkrog.

Måndag - 13 juli 
Rostock – Berlin i hällan-
de regn, max 110 når vi Berlin 
vid lunch precis som solen tittar 
fram.  Livet leker och vi cabbar 
ner o kör en runda in till Kurfürst-
endamm - Checkpoint Charlie o 
in till Alexandersplatz och sedan 
tillbaks till hotellet på Kudamm. 

Ett enkelt, trivsamt hotell där de 
kunde fixa P-biljett till Spidern 
precis framför en italiensk restau-
rang, som fick en grandios utsikt 
plötsligt.

En resa i gamla öst med  Spidern

Berlin är en fantastik stad  där 
jag varit flera ggr mellan -86-88, 
-89 efter murens fall och senast 
2010.
Stadsdelen Kreuzberg var den 
coola delen 86 med husockupa-
tioner och stort turkiskt inflytan-
de, och lite av den känslan finns 
kvar men stora delar har genom-
gått våldsam gentrifiering. Hips-
ters med coola cyklar behärskar 
stadsbilden.  Dock hittar vi  en 
rökig pub och tar en öl  där, in-
redningen och dess invånare inte 
verkar påverkats sedan 70-talet. 
Ölen kostar 20 kr, vi gillar Moritz-
platz.
Huset ovan ligger i närheten av 
Oranienstrasse i  Kreuzberg, ett 
av få hus som inte renoverats.

Tisdag - 14 juli
Lite småregnigt så vi väljer tu-
ristbuss och T-bana, beställer 
biljett på oklanderlig tyska med 
alla  verben i rätt ordning och kil-

len svarar mig på svenska!   Han 
hade snappat upp språket på 
några semesterveckor i Sverige 
på 80-talet!  Nåväl, det hindrade 
inte mig från att fortsätta babb-
la tyska för  det är enda chansen 
för mig att hålla nån form av tyska 
kvar. Tyvärr kan det bli så att Ani-
ta, min tjej, fortsätter på engelska 
och så försöker vi lägga ihop vad 
vi hört. Jag säger tchüs och så 
får vi fråga nån annan om råd. 
Lite kul o förvirrande o många 
glada leenden blir det. Berlinarna 
är tålmodiga och inte alls strop-
piga  utan avspända o relaxade 
mest.

Vi hittar en buss till Oranienbur-
gerstrasse i gamla öst samt Au-
guststrasse lite norr om Mitte på 
väg mot Prenzlauerberg – det 
nya hipsterområdet.  Här samlas 
alla i en skön blandning. Berlin är 
en otroligt charmig stad där det 
finns  punkrockare   anarkister o 

En resa i gamla öst med  Spidern

flummare som går kvar i samma 
kläder de hade på 80-talet. 
3 Volvo Amazon, men ingen 
buckel dvs PV.  På 80-talet hade 
många berlinska konstnärer 
Saab 95 och Volvo. En tjejkompis 
här hade en fd polis Amazon -66. 
Inga P-böter där inte.

Alfa Romeo är otroligt sällsynta,  
dock såg vi en glad Sud.
Lapparna i vindrutan är  anmälan 
från spekulanter om köp månne. 

Onsdag - 15 juli
Oranienstrasse i Kreuzberg peg-
ga -75 cab, det finns  3 st i Berlin.

Torsdag - 16 juli
Tack Berlin!
Nedcabbat 20 mil till Dresden.  
På tankstället före Dresden träffar 
vi 2 st GS1200 mc-åkare från Gö-
teborg  med många packväskor. 
Europas touringhoj nr 1, nu i näs-
tan 30 graders värme behöver de 
kylas ned med vatten, de hade 
aldrig sett en Spider? Solsting  
redan, frågade jag. De skul-
le vidare till Kroatien där 
det är 40 grader varmt.  
Önskade dem go fortsättning 
och se upp för glashala svettiga 
varma asfaltvägar. 

TEXT, FOTO OCH LAYOUT: JÖRGEN HAGÖ OCH ANITA BENKE



64    KLÖVERBLADET 1976 – 2016 KLÖVERBLADET 1976 – 2016    65

Så körde vi till Dresden och rätt in 
på gågatan där hotellet låg. Man 
får väldigt snabbt en bra överblick 
vad restaurangerna erbjuder  när 
man sitter i höjd med de sittan-
des mattallrikar och fina leenden 
förståss.

Dresden är en teknik och kultur-
stad med stort universitet. I ga-
tubilden finns operasångare som 
sjunger Mozart.

De allierade bombade Dres-
den  3 dagar i februari 1945 så 
70 % av stan brann ner. Stan 
var full av flyktingar undan röda 
armen och de allierade kritise-
rades mycket för detta då inga 
militära mål fanns i området. Fa-
brikerna var redan utslagna då 
alla kommunikationer var brutna.  

I 7 dagar och 8 nätter brann sta-
den. Arthur ”Bomber” Harris chef 
för bombflyget fick kritik för den-
na urskiljningslösa bombning.

Staden har renoverats under 
DDR tiden. Den sista som reno-
verades var Frauenkirche som 
det gamla DDR lät stå kvar som 
ruin mitt i byn. Den var färdigre-
noverad 2005.

Jo, som VVS konsult kunde man 
ju inte låta bli att ta en bild här. 
När vattnet porlar ner kl 13 så 
spelas det musik i högtalare på 
innergården. Det ska jag föreslå 
i ett kommande projekt att man 
kunde ha i duschen.

Fredag - 17 juli
Frukost i Meissau vidare längs 
småvägar i ett platt jordbruks-
landskap med enorma åkrar och 
tokstora skördetröskor som tar 
upp nästan hela vägen, långa 
köer bildas men lilla Spidern 
kommer alltid förbi.  

Vi kör vidare längs Elbe som över-
svämmades 2002 och 2006 fast 
de lade 60 miljoner euro. Magde-
burg drabbades mycket hårt.

Nu visade sig mina vänner i Ham-
burg har rätt. Vägarna på landet 
i Öst kan vara lite ojämna, så  
Spiderns ljuddämpare där bak  
ville inte vara med oss mer, så jag 
fick binda upp den med skosnö-
ren inköpta för 1 euro.

Framme i Magdeburg skulle vi ta 
fram några grejjer ur skuffen och 
då gick vajern av till låset! Lugnt 
tänkte jag, de har säkert verktyg 
på hotellet. Men icke. Så vi hit-
tade en begbilfirma  med en rätt 
snorkig tysk. De blir väl sådana 
när de säljer dåliga bilar från en 
friggebod  på en grusplan. Han 

ville ha min klocka som pant för 
lån av en mejsel. Ni vet en sådan 
där billig som finns i bilens verk-
tygslåda, dubbel spår och kryss i 
vardera änden. Hursom, mejseln 
funkade  och så var luckan öp-
pen igen. Den snorkige kom ut 
till mig då han såg att vi var från 
Sverige  (jag hade ju snackat tys-
ka med honom...) Fick klockan 
tillbaks och tackade för lånet.

Magdeburg har två byggnader 
som vi ville besöka. Den ena var 
Millenium Tower, en typ lappkåta i 
trä, 60 m hög, byggd 1999. Tyvärr 
låg den oåtkomlig bakom högt 
staket. Den andra byggnaden 
låg på huvudgatan ”The green 
citadel” liknar Gaudis byggnader 
by Friedensreich Hundertwasser, 
det namnet glömmer ni aldrig. 
Byggnaden är ett helt kvarter, har 
en pizzeria i bottenplan, så om 
inte annat så åk dit för den.

Magdeburg har ett minnesmonu-
ment över DDR upproret 17 juni 
1953 då över 1 miljon tyskar de-
monstrerade mot förtrycket över 
nästan hela DDR. Sovjet åter-
ställde ordningen och hundratalet 
dödades.

Lördag - 18 juli 
Avresa till Wittenberg, Martin 
Luthers 95 teser hänger där på 
en dörr från 1517. Det var nog 
årtusendets viktigaste affisch.

Nu ger vi järnet till Lüneburg en 
liten söt stad mellan Hamburg o 
Hannover.

Otroligt charmigt med 1500-tals-
hus, små charmiga gator, lite Vis-
by feeling. Mycket turistvänligt 
speciellt där Elbe flyter genom 
stan.

Nu hägrar Hamburg och vi kör  
till Henstedt-Ulzburg, norr om 
Hamburg. Här bor Stephan, en 
god vän sedan 20 år. Han var 
Alfa handlare tills för 10 år se-
dan och han har försett mig  
med trevliga Alfor genom åren.  
På den tiden då det knappt fanns 
någon försäljning i Sverige, känns 
det igen? Han har aldrig kunnat 
lämnat en bil orörd. Hans versio-
ner med V6 i Giulietta  och Alfetta  
har jag provat på bana i Sverige. 

Vi landar utsvultna  så vi drar di-
rekt iväg på cykel till en golfklubb 
där de serverar stans bästa Wie-
nerschnitzel.

Mätta och belåtna vinglar vi vida-
re  till en hårdrocksfest ute bland 
kossorna på landet. Hårdrock är 
inte min grej  ska väl sägas men 
Stephan styr. Helt sanslöst, jag 
klädd i vita shorts, vit skjorta o 
flippflopp. Kan ni tänka er, alla 
dessa svarta människor i läder-
hosen, nitar o kedjor... Vi hade 
tur, ett ska band skulle just  till o 
spela och det blev  ett bra drag. 
Sedan tog hårdrocksbrölet vid 
så vi cyklade hem igen förbi en 
italiensk restaurang där vi disku-
terade dagens övningar över en 
flaska  Grappa. Väl hemma och 
omtöcknade blir vi inbjudna till 
årsfest på tennisklubben men då 
klockan slagit 01 avböjer vi och 
törnar  in. Puh...

Söndag - 19 juli
Mot Sverige!
Uppstigning kl 8 och vi ska köra 
Stefan till flyget. I regnet kör vi vi-
dare  till danska gränsen Flens-
burg. Vi ville köra landvägen hem 
via Jylland och broarna istället för 
Rödby-Puttgarden, 10 mil längre 
men ca 600 spänn billigare. 

Hmm, för 600 kan man ju köpa 
bärs för vid gränshandlen. Jag 
var där för 12 år sedan o det var 
helt ok köande med danskar som 
kom i sina småbilar med släp 
som de fyllde med öl.
Jo just de´ nu är det som Ullared 
o jag ångrar mig direkt vid avfar-
ten där köandet börjar. Efter våra 
inköp börjar en 50 min kö vid 
hundavdelningen och  där lär man 
sig många nya ord och man inser 
vilken marknad hundägandet ger. 
Det fanns bl a torkade öron från 4 
sorters djur ex vis Hase.
Vi landar i Limhamn 19.30 välbe-
hållna.

Ciao, Jörgen o Anita i Spider S4 
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Utväxling: 3.9 4.1 4.3 4.55 4.78 5.12

10/39(?) 10/41 10/43 9/41 9/43 8/41

1300 GTJ X

1300 Spider X

1300 Giulia TI X

1300 Giulia Super X

1600 GT(V) X

1600 GT Junior X

1600 Spider X

1600 Giulia TI

1600 Giulia Super X X

1750 GTV X

1750 Spider X

1750 Berlina X

2000 GTV X

2000 Spider X

2000 Berlina X

2000 Berlina Automat X

VAN(LIGA)FÖRESTÄLLNINGAR...
 SECONDA PARTE

Även i en så teknikkunnig krets som Alfa Romeo-ägare händer 
det att man träffar på missuppfattningar. Tekn.Red. försöker 
envist bekämpa sådant som han anser vara felaktigt, tyvärr inte 
alltid så framgångsrikt, men skam den som ger sig… Här följer 
ett försök att studera och reda ut några vanliga påståenden.

TEXT: BJÖRN SANDBERG
FOTO: DIVERSE

Vikbrickor förhindrar skruvar från att lossa.

Man kan avgöra om 105-bakaxeln har diffbroms 
genom att snurra på hjulen. 

– Snarare tvärtom! Vi tar vevstaksskruvarna i en Giulia 
1600 som exempel. Alfa anser att de skall låsas med plåt-
brickor som viks upp kring muttern, bild 1. Kan dessa verkli-
gen ge någon positiv effekt? 

Hookes lag säger att förlängningen av en stav som utsätts 
för dragbelastning är ∆L=s*L/E. Här är s dragspänningen, L 
är stavens längd och E är materialets elasticitetsmodul. Alltså, 
på svenska: Förlängningen är proportionell mot skruvens för-
spänning och mot dess längd, samt omvänt proportionell mot 
en materialkonstant, elasticitetsmodulen.

Antag att skruven är momentdragen till en dragspänning 
motsvarande s = 600 N/mm2, vilket en höghållfast skruv kla-
rar lätt. Elasticitetsmodulen för stål är 210 GPa, eller i en mer 
begriplig enhet, 210 000 N/mm2. Om skruvens längd är 50 
mm så kommer den att förlängas ∆L= 600*50/210000 = 0.14 
mm. Om det nu ligger en mjuk plåtbricka under muttern, vad 
händer? – Jo, risken är uppenbar att brickan trycks ihop av 
kraften från skruven varvid skruvens förspänning minskar. Då 

– Kardanskruvar. Kardanaxelns flänsar har M8-skruvar på 
alla 1750, och äldre 1300-1600. På 2000 och nyare 1300-
1600 används M9. Samma nyckelvidd, 13 mm, så man måste 
lossa en skruv för att säkert artbestämma den.  

– Utväxling. Tabellen är ett försök bena upp vilka utväxling-
ar som olika bakaxlar haft. 2000-modellerna hade alltså 4.1:1 

– Nej, det går sällan! Den diffbroms från ZF som Alfa 
använde har ingen förspänning, vilket innebär att den inte har 
någon märkbar effekt förrän man belastar den. Hissar man 
upp bakhjulen och vrider på dem får man samma resultat 
oberoende av om differentialen är ”öppen” eller försedd med 
en broms.

Vad skiljer då en ”diffad” 105-axel från en utan diffbroms?
Det finns två huvudutföranden av bakaxlarna, den mindre 

för 1300, 1600 och 1750, och den större för 2000-modellerna. 
De ser i stort sett likadana ut, men 2000 är kraftigare dimensi-
onerad då det gäller drivaxlar, kronhjul/pinjong och rullningsla-
ger. Alla 2000 var utrustade med diffbroms, Coupé, Spider och 
Berlina. 

Till de mindre axlarna fanns diffbroms att få som extraut-
rustning. Antagligen såldes mycket få sådana nya, men de kan 
ju ha uppgraderats i efterhand. För att avgöra om det verkligen 
sitter en diffbroms i den lilla axeln, finns nog inget annat säkert 
sätt än att öppna bakaxeln och titta efter…

Vad finns det för metoder?
Om däremot den axel man står i begrepp att köpa verk-

ligen kommer från en 2000-bil, då kan vara rätt säker på att 
den innehåller den åtråvärda ZF-komponenten. Så frågan blir, 
hur avgör man att det är en 2000-axel, vilka ledtrådar finns?

– Hjulmuttrar. På 60-talet användes länge vänstergängade 
muttrar på vänster sida, t.ex. på alla 1750. 2000, däremot, 
hade alltid enbart högergängade muttrar, men det gäller dess-
värre även senare årsmodeller av 1300-1600. Har axeln vän-
stergängade muttrar är det alltså osannolikt att axeln kommer 
från en 2000, men omvändningen gäller inte: Högergänga är 
inte ett säkert bevis på att det är en 2000-axel. Man behöver 
inte lossa hjulmuttern för att avgöra om den har höger- eller 
vänstergänga, bild 3.

Bild 1. Låsbrickor för vevstaksmuttrarna på en Alfa GT 1600 Bild 2. Typisk lagring av framhjul, med två koniska rullager. Lagerspelet ställs in 
med kronmuttern, som säkras med en saxpinne.

Bild 3. Vänstergängade original hjulmuttrar har instansade spår i sex-
kantshörnen.

105-bilars slutväxlar.

Bild 4. 105-bilars slutväxlar. Den övre bilden visar diffhuset från en 
1600. 2000-varianten har ett längre lock, ”oljetråget” sticker ut längre 
framåt. Chansen att hitta en Montreal-axel är liten, men känns lätt igen 
på den förstorade oljesumpen.

eller 4.3:1, samt 3.9:1 i den sällsynta Berlina med automatlå-
da. Om axeln har något annat, är det alltså antagligen inte en 
2000-axel, såvida den inte har racingförflutet och byggts om 
med t.ex. 5.12:1!

Hur kontrollerar man nu utväxlingen? – Med en domkraft, 
och helst en medhjälpare: Hissa upp, lås ena bakhjulet med 
en kloss el. liknande. Gör markeringar på kardaxeln och på 
det fria hjulet. Vrid runt kardanaxeln K varv, t.ex. 10, räkna hur 
många varv hjulet snurrat, H. Utväxlingen är K/2H. 

– Det gjutna slutväxelhuset är kraftigare på 2000, och har 
fler förstyvningar. Lättast skiljs de nog åt genom att studera 
oljetråget. Detta är unikt för 2000, se bild 4!

kan inte längre friktionen i gängan hålla muttern låst, den ska-
kar loss. I det läget kan inte en liten vikbricka i plåt göra något 
åt saken, muttern lossar med katastrofala följder.

Finns det då inga fall då låsbrickor kan göra nytta? – Jo, då 
det inte är möjligt, eller lämpligt, att ge skruven en ordentlig 
förspänning. 

Exempel 1: För att skruva hop klena material, som inte tål 
kraften från ett skruvförband som dragits på rätt sätt. T.ex., 
om man försöker med skruv och mutter hålla hop ett par 
plastbitar, då kan någon form av gänglåsning vara nödvändig: 
Självlåsande muttrar (Nyloc), låsvätskor (Loctite) eller i värsta 
fall, vikbrickor!

Exempel 2: Mutter som inte skall ge ett stumt förband, 
utan bara tjänstgör som ett ställbart stopp. T.ex. framhjulslag-
ren på en bakhjulsdriven bil har ofta två koniska rullager som 
samarbetar. Lagerspelet ställs in med en mutter, som man 
sätter an lätt, så att lagren får lagom spel. Muttern låses med 
saxpinnar eller någon annan form av säkring, bild 2.
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– SVARTA DONNANS MITTVÄGSKRIS?

Det började kort innan nyår 2014. 
Den hade gått okay, men ibland var där 
inte helt 1-1 gasrespons, och ibland var 
det lite känguru-känsla när man körde. 
Ibland var bilen lite trög, ibland tog den i 
som bara fan, utan att man hade flyttat 
position på gas-foten.

Då var det samtidigt dags för besikt-
ning... Kände lite hoppande på vägen 
dit, så körde liten omväg för att få 
motorn varm, och det kändes som att 
det funkade. Avgasvärden var fin-fina, 
och allt annat var okay, tills vi fick huven 
upp. Då upptäckte besiktningsmannen 
en pytteliten spricka på bensinslang-
en mellan dom två delar av topparna. 
Rullade bilen ut från hallen, och då 
slocknade bilen helt, så bärgare hem. 
Hemma på parkeringen blev det byta 
av bränsleslagen, det tog ingen tid. Sen 
kollade vi trycket på bensinen, och upp-
täckte att där inte alls var tryck. Då var 

det ”bara” prova byta bränslepump. Och 
vi kollade faktisk att kamremmen satt 
som den skulle samtidigt. Plast-ringen 
runt bränslepumpen hade aldrig tidigare 
lossnats, så det var ett h*lvete att få loss 
den, men vi lyckades även om vi då inte 
hade rätt verktyg!

Då var det ladda batteriet, prova star-
ta, fick ett host, sen la den av. Inga fel-
koder. Ingen ström fram till tändspolarna 
heller! Ahh.. kanske Crankshaft Position 
Sensor, inköptes. Upptäcker att drivrem 
måste bort för byta av sensor och vin-
tern var på ingång så bilen bogserades 
till verkstad för byte.

Lång historia kort, efter byte av 
Crankshaft Position Sensor, koll av att 
bränsle fanns fram med tryck och ström 
fanns till tändspole och bilen startar 
fortfarande inte, då upptäcker verkstan 
efter ny felsökning att kamremmen var 
av, surt! Kompressionstest utfördes och 

såg inte bra ut bara 50% av vad det 
skulle vara på minst 3 cylindrar, så var 
det inget ide att fortsätta.

Beslut togs, den ska få ny eller 
renoverad motor, den var och är värd 
det och jag har lovat att köra lite längre 
sträckor så bilen inte bara går 100mil 
om året som nu då frugan kör den till 
jobbet (bara 7km) och då endast på 
vintern. Vi sökte begagnad motor, men 
hittade inte riktigt det vi sökte, man var 
jo inte säker på hur bra en annan okänd 
begagnad motor skulle vara. Så det blev 
renovering.

Motor togs ut och allt satt som ber-
get men toppen såg ut att ha klarat sig, 
vi höll tummarna :-) 

Nu gick det fort, topparna blev skon-
samt renoverade, minimum planade, 
alla delar nya, musseltvättad och färdiga 
veckan efter. Så nu blev det bråttom. 
Var och hämtade lite delar som skulle 

putsas (kromade insugsrör) och andra 
delar som skulle yt-rost fixas och målas. 
All motorkablage och alla gummislangar 
skulle bara bytas om det gick att få tag 
i, men listan blev längre än så, förutom 
de ”måste bytas vid kamremsbyte”-de-
larna. När motorn ändå var ute kändes 
det rätt att fixa till runt om, så även 
motor ramen blev inlämnad för sand-
blästring och målning.

Vi kom överens med verkstan att 
det var bra tillfälle att kolla koppling och 
olja i växellådan när båda ändå var lätt 
tillgängliga. En halv timme för att kolla 
var en vettig kostnad. Och det var tur att 
vi kollade, kopplingen hade inte mycket 
kvar, den var riktig rostig och sliten, så 
den kunna ha gått när som helst kändes 
det som. Och växellådan trängde till 
oljebyte, det fanns en del vatten där, tro-
ligen kondens från flera år, men i alla fall 
dags att byta olja. 

Sen var det kamaxlarna. Dom fick 
nog stryk av att kamdreven behövde 
värmas till röd glödande för att komma 
loss. Verkstan hade jobbat på i et tpar 
timar, utan succé, och var på väg hem 

när dom hörde et ”ploooing”. Ena dreven 
hade flygigt på tvärs av lokalen och gjort 
märken i väggen på andra sidan. När 
dom var på väg mot motorn kom sista 
drevet av och gjorde samma resa. Tur 
att ingen blev skadade!

När vi ändå höll på var det bara byta 
vattenpump, kylare, termostatshus, 
motorfästen. Kul att bilen blir som ny 
under huven, det gillade vi även om 
semestern +2år skulle hamna rakt ner 
i bilen. Varför gjorde vi detta? Ja, bilen 
har vi, den är som ny invändigt, rost-
fri, bättre komfort än de flesta bilar, 
nya bilar kommer inte i nääärheten av 
en Busso i en 164 QV, så faktisk en 
icke-fråga för oss, lite biltokiga som vi är. 

Beslutet var taget, endast NOS eller 
nya delar till bilen. Det enda som ver-
kade vara svårt var kamdreven och alla 
motorkablage. Annars gick framåt med 
inköpslistan även om den var lång..  Vi 
hade en del delar själva som vid när-
mare studie passade endast Super eller 
tidiga 164 eller inte bara på QV, så de 
kommer att läggas i ”till försäljning”-hö-
gen, när vi har inventerat och fått ePER 

nr på alla delar. Jag blev ganska van 
med att söka delar i ePER (se uppslag 
kring detta bredvid) och hitta delar på 
eBay och andra ställen på nätet.

Nu började delarna levereras från 
olika delar av EU och US. Jag fick muta 
receptionen på jobbet i (med svensk 
godis) att ta emot paketen då det är 
billigare att sända paket till Danmark än 
Sverige (jag jobbar i Danmark och pend-
lar dagligen över Öresundsbron mellan 
Limhamn och Köpenhamn).

Kul grej kring kopplingen, vi upptäcka 
att det är samma koppling till Lancia 
Delta Integrale. Vi hade en original 
liggande själva på hyllan från våran 
Integrale så vi trodde att kanske fick 
Deltan ge lite av sina delar till 164 QVn.. 
Närmare inspektion avslöjade dock att 
det var bättre att handla helt ny, som 
tur var fanns det många leverantörer i 
Tyskland av dessa.

Eländet före, ett par ventiler sitter lite 
snett, men inte mycket, men i alla fall 
förr mycket. Dreven satt så hård att det 
krävdes många timers värmande, och 
två av dom gick rakt in i väggen flera 

Detta är historien om när vi förra året fick motorrenoverad våran 164 QV. Vi lärde oss mycket under resan 
och vill med denna artikel berätta om resen och dela av oss med mycket av det vi lärde.

Motorrenovering av en 164 QV TEXT OCH FOTO: PER MANSTRUP KRISTENSEN OCH ANNIE KÄVÄRA

Motorn ur bilen.

0005 - Två ventiler som är lite trötta.

Lite märken finns på kolven i mitt, men inte 
farligt mycket.

Ett par ventiler sitter lite snett.

Kamremmen som gick av.

20 år i tjänst syns.

”Bytt till nytt!” åh ja, om det finns...

Och kopplingen själva var bara byta. Svänghjul och insug blivit uppolerad.

Kopplingshuset krävde lite städning.
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meter bort när dom släppte.

20 år i tjänst syns även om bilen inte 
rullat så mycket... Vi har konstaterat att 
den har rullat för litet dom senaste åren! 
Så mycket av det vi ser har vi orsakat 
kommer fram tidigare än annars, men 
mycket hade behövd bytas i alla fall 
inom kort

”Bytt till nytt!” åh ja, om det finns... 
Tyvärr blev det inte byggt många QVs, 
och många delar på motorn blev bytt 
till Q4 och Super motorn, så delar som 
är specifika för QV’en hänger inte på 
träden...

Mera delar kom, inklusive AC kon-
densor och 24st kamlyftare. Delarna 
som kom med från topprenoveringen 
blev inventerad och ALLA packningar-
na ingick inklusive tändstiftstätningar i 
gummi, vi njöt av att se alla nya grejer 
till 164:an, och hoppades på att kunna 
njuta av att köra bilen mycket snart!

Och kopplingen själva var bara byta 
:-( Vi kunna tyvärr inte återanvända 
reservdelskopplingen från Lancian, så 
det blir köpa nytt

Och i dag var det jul igen! Vi hade 
i alla fall fått lite klappar! Topparna var 
retur, mycket snyggt jobb. Som nya, 
”musseltvätten” hade gjort sitt, bara 
kolla och drägla 

- Åhja, och kopplingshus och motor-
block i något bättre skick nu än före 
rengöring :-)

Vi hade tur med at skaffa nya kamax-
lar. Mikael Mattson från Göteborg hade 
nya liggande. Vi upptäckte att det var 

till motormodellen efter våran (vi har 
modification code C0811 som bara blev 
tillverkat under 8 månader i typ 600 ex, 
resterande 2-3 år och ett par tusende 
QV som blev producerad har D0811), så 
det var ingen garanti på att dom pas-
sade, enligt ePER var det inte samma 
reservdel. Vi fick företaget som hade 
renoverad topparna till att kontrollmätta 
kamaxlarna, och dom konstaterade att 
allt var rätt. Där var bara en liten metall-
pinne i ena endan på en av axlarna, 
som ger signal till en givare, som var 
annorlunda. Men det gick att trycka ut 
den gamla, svarva till och trycka in i den 
nya. Vi ville inte riskera fel signal från 
kamaxlarna...

- Så har Svänghjul och insug blivit 
uppolerad och div lådor med godis läm-
nad till verkstan.

I början av mars var det nu nära att 
motorn gick retur i bilen. Vi hade supp-
lerad med ny startmotor, termostat, 
gummi till insugsrören (som jämförd med 
dom gamla var i rätt storlek!), spindelled 
och lite annat, då fattades mellanstycket 
mellan vattenpump och termostat, och 
detta är åter igen inte en del som hänger 
på träden, så i efterhand fick vi ge upp 
på denna och få verkstan att renovera 
den gamla delen. Notera, dom var noga 
med inte att slänga gamla delar förrän 
nya satt på bilen och var testade och 
godkänd.

Motor ramen var tillbaka från bläst-
ring och lack, och den såg ut som ny! 

Verkstan berättade att en och annan 
under dagen hade frågat hur man fick 
tag i en ny motor ram till en sån gammal 
bil :-)

Vi hade vid detta läge fått hem 3 av 4 
kamdrev och mera viktigt dom två gum-
mislangen som går från mellanstycket 
mellan vattenpump och termostat där 
kylvätskan går in i motorn. Det var typ 
moment 22 att denna del måste på plats 
för att kamremmen kunna gå på plats 
för att startmotorn kunna gå på plats för 
att dom vågade ihopkoppla växellådan 
utan att vrida runt vevaxeln utav kontroll, 
med nya böjda ventiler som resultat. 

Även färdigmontering av grenrören 
fick vänta på gummirören till mellan-
stycket, då startmotorn måste på plats 
först. Gäller tänka två gånger och jobba 
i rätt ordning första gången :-) Om man 
är ganska duktig på detalj ser man även 
lilla metallpinnen på närmaste kamaxeln 
ovan, längst åt vänster, en viktig detalj 
som skiljer gamla och nya kamaxlarna 
till denna motor. 

Vi fick lite väntetid på ett par av löp-
hjulen. Dom fanns att köpa i Italien, men 
bara vid ett företag som bara villa skicka 
inom Italien. Många kontakter, med hjälp 
av italiensk-kunniga, gav resultat. Vi 
fick göra koll av fraktpriser och betala i 
förväg, och ändå vänta en bra tid, men 
efter ett par veckor lyckades vi äntli-
gen att få hem dom. Under tiden hade 
verkstan återanvänd dom gamla för att 
kunna sätta ihop resten av motorn, men 

vi vågade inte starta motorn innan nya 
löphjul var på plats. 9 juni fick vi besked 
att motorn var startat och gick som den 
skulle. Vi delade på en flaska champag-
ne hemma den kvällen!

Nu borde allt då vara klart, och bilen 
redo för besiktning, men så var inte helt 
fallet. Verkstan upptäckte att det (igen) 
inte var rätt bensintryck, och det doftade 
bensin i bakluckan. Felsökning av oss 
visade att det var jag som hade fått till 
tätningslisten runt bensinpumpen lite 
snett innan bilen gick in på verkstan. Vi 
fixade detta i ett naffs med rätt verktyg 
(införskaffat under renoveringstiden), och 
då hade vi en stolt Alfa Romeo 164 QV 
V6 3.0 årsmodell 1993 genom besikt-
ning och rullande igen!

Okej, resan var lite längre än plane-
rad, men vi kom igenom. I efterhand 
har vi haft lite olika problem som har 
dykt upp, primärt relaterad till delar som 
vi inte bytte i första omgång. Teorin är 
att gamla delar som har suttit i 20+ år 
snabbt bliver svagaste länk i kedjan när 
dom är monterad med nya delar runt 
om. Så vi var förberedda på detta. Vi har 
bland annat bytt ett speciellt relä (något 
med inbyggda dioder) som styr bräns-
lesystemet, katalysator och tändspolar. 
Så lite återstår, men f*n va nära och va 
skönt den kör och svarar på gasen när 
allting är rätt, var det värt all tid och 
kostnad sett i efterhand nu när vi har 
facit i hand? Absolut! Vi kanske är lite 
biltokiga, men så är det och det var det 
värt. Vi kommer att njuta av denna bil i 
många, många år framåt!

Stort tack till Champion Auto i Arlöv 
för all hjälp med motorrenoveringen!

Hålet där det skal vara en liten metallpinne. Mellandelen mellan vattenpumpen och ter-
mostaten.

Monteringsarbete påbörjat.

Insugsrörsgummi i rätt storlek (samma som 
156 GTA) hänger inte på träden...

Motor ramen med nya delar monterad. Färdigmontering.

Som du ser i artikeln bredvid var vi igenom en 
motorrenovering av vår Alfa 164 QV från 1992, det är 
modellen med den första 24-ventilede 3.0l V6 ”Busso”-
motor. Inte helt ny, och enligt stolt italiensk tradition är 
allting byggt i små serier utan mycket återvinning mellan 
modellerna, så det kan lett vara svårt att hitta rätta 
reservdelar. Detta är historien om hur vi i nära samarbe-
te med verkstan lyckades att ta oss igenom och få tag 
i alla nödvändiga delar, mestadels nya, original delar. 
Men det er inte bara det att hitta delarna man skal 
fundera på, kom ihåg at där är skillnad på garantier på 
verkstans jobb beroende på vem som köper reservdelen.

Är det en nyare bil från FIAT-koncernen är det 
”ePER” som gäller. ePER är det reservdelssystem 
verkstan har tillgång till, och det finns ett antal sätt för 
dig som privat person att få tillgång till ePER. En av 
dom simpla är via hemsidan http://eper.fiatforum.com/, 
denna sida är dock inte alltid tillgänglig. Alternativt kan 
man köpa en CD via eBay som du då installera hemma, 
det kan vara lite krångligt att få det att funka, modernt 
mjukvara har då och då kompatibilitetsproblem, och 
man får ibland leka med datorns datum, om mjukvaran 
har inbyggd spär efter ett vist datum. När du har tillgång 
till ePER har du för Alfas del möjlighet att söka på bilar 
från 1986 och upp till i dag, beroende av hur ny version 
du har tillgång till, dvs. 33, 145, 146, 147, 75, 155, 
156, 159, 164, 166, Spider, Coupe sz, Speedster rz, 
Gtv, Gt, Mito, Gulietta, 4C, 8C.

Du kan söka fram uppgifter genom modell-sökning, 
men snabbaste vägen till resultat är bara att söka på 
chassinummer. När du söker på chassinumret skal du 
använda en 17-tecken lång betäckning. Om du bara har 
13 eller 14 siffra skal du inte ge upp, men bara komma 
ihåg att chassisnumra för Alfa Romeo börjar med ZAR, 
for Lancia er det tex. ZLA, och har du bara 13 siffra 
lägger du till en 0 efter dom första tre bokstaven.

Då så, vi skulle motorrenovera och var i behov av 
delar, många delar. Och eftersom motorn var ute var 
det mycket lämpligt att byta svårt åtkomliga slit delar 
samtidigt. 

Verkstan uppmärksammade oss att en bra fördel-
ning av jobbet för en lite äldre bil som våran var att dom 
snabbt gjorda en lista över delar som skulle skaffas 
hem, där vi sen gick igenom listan medans dom pekade 
och förklarade. Efter detta skulle vi då hitta rätt ePER 
beteckning, som verkstan i efterhand kunna bekräfta 
när vi hade hittat rätt diagram i ePER. Rätt ePER 
betäckning är A och O i sökning av reservdelar, inte 
bara för att säkerställa att det är rätt del, men huvud 
tagit hitta delen. Verkstan slapp sitta fram för datorn i 
fler timar och vi sparade pengar. ePER är bra, men det 
kan ta lite tid att hitta en del, och med alla våra delar 
kan det ta lång tid allt i allt.

Jag la ner en del tid på att bläddra fram och tillbaka 
och identifiera alla delarna i ePER, det är många dia-
gram, och det är inte alltid lätt att gissa vilken diagram 
man hittar en specifik del på. Oavsett var det lärorikt, 
jag lärde mig mycket om hur hela bilen är satt ihop 
genom detta arbete.

När vi trodde vi hade den kompletta listan blev 
denna kollat av verkstan. Där var naturligtvis ett par 
stycken där jag hade slagit en siffra fel, och vi hittade 
ett par delar mera som vi borde byta. Med listan i han-
den gjorde verkstan en värdering av vilka delar dom ville 
ta hand om, och vilka där det var så stor prisskillnad 
på priset jag hittade mot priset dom såg vid sina leve-
rantörer att det var värd att vi skaffade delen. En viktig 
avvägning här är garanti. Om det är ”kritiska” delar 
som t.ex. kamrem och tillhörande löphjul kan det vara 

en riktig bra idé att överlämna inköp till verkstan, då du 
därmed är täkt av deras försäkring om kamremmen t.ex. 
skulle gå av omedelbart efter, också även om du kanske 
kunna hitta delarna till ett lägre pris.

Okay, vi hade en lång lista av reservdelsnumra, 
nu var det bara hitta delar. Ett Excelark är ett mycket 
bra stödd till att hålla koll på delarna. Sökning var på 
internet. Jag hade ett antal rekommenderade ställen 
som brukar ha mycket i vägg av halvgamla alfa-delar till 
bra priser i rätt kvalité och passform. På topp av detta 
gjorda jag sökningar på eBay och ibland simpelt på 
googla för att hitta rätt återförsäljare. Fascinerande att 
en sökning på ett reservdelsnummer utan annan infor-
mation gav så pass bra resultat. Ibland var där behov av 
att leka detektiv, och hittade jag en bra hemsida med 
många delar kollade jag via hemsidan för alla andra 
delarna på min lista. Och kom ihåg, många delar från 
samma ställe ger bra rabatt på frakten.

Tillsammans med verkstan jämförde vi priser på 
dom delarna verkstan kunna få tag i via deras nätverk 
och vanliga kanaler. Ibland var där delar där jag hittat 
på eBay till under halva priset mot verkstans prisar. Så 
för varje del värderade vi med verkstan om delen var 
så kritiskt att verkstan i alla fall skulle köpa den pga. 
garanti, eller om det var osannolikt att det skulle gå fel 
och att det då var bättre att spara på stålarna. Och sen 
var där den långa lista av delar som verkstan inte hade 
möjlighet att skaffa nytt... 

När du hittar delen i ePER kan du hitta informa-
tion om att delen har blivit ersatt av en likvärdig del i 
efterhand, alltså ”samma del eller passar också, nytt 
reservdelsnummer”. Anteckna båda numra och sök på 
båda! Och låt dig inte lura av att ePER visar att delen 
kan köpas från fabrik, tänka på att den version av ePER 
du har tillgänglig kan vara flera år gammal, och då kan 
delen mycket väl ha utgått från lager under tiden.

Förbereda dig själva på att det kommer bli ett par 
antal nitlotter bland delarna när du inte kan få tag i 
original och då istället får nöja dig med med en efter-
marknads ersättningsdel. Ibland fik vi fel del, även om 
vi hade beställd rätt, och ibland fik vi den delen vi hade 
räknat med, där antingen passform eller kvalité inte 
höll måtten. En simpel grej som gummidamask till dri-
vaxlarna fik verkstan beställa om 4-5 gångar via deras 
nätverk innan dom fick rätt del. Vi gick på ovanligt få 
nitlotter jämfört mot hur många delar vi köpte.

Ha koll på leverans när du beställer, kom i håg att 
notera vilka delar du har handlat och när du kan räkna 
med leverans och hur många delar du räknar med. Vi 
hade flera leveranser där det var flera delleveranser med 
ett par veckor i mellan. Vissa delar köpte vi med leve-
rans direkt till verkstan, men det kan vara svårt för dom 
att ha koll på detta också, så vi kom överens om att vi 
huvudsakligen fick levererad delarna hem, och gick sen 
igenom leveranserna med verkstan så att båda dom och 
vi kom överens om att det var rätt del och att dom hade 
tagit emot delen. Då var det inget tvivel och detta var 
båda dom och vi väldigt nöjda med.

ePER er häftigt, särskilt om du kan hitta din bil. Det 
är inte bara det att du kan hitta rätt reservdelsnummer, 
eller möjligheten till att se och gissa hur olika delar av 
bilen är satt ihop, i vilken ordning, men också se hur 
reservdelen ser ut innan du står med oljiga fingrar och 
pillar på bilen.

Är din bil typ 10 år gammal är där en risk för att 
vissa delar är omöjliga att hitta, så släng inte dom 
gamla delarna innan du är säker på att dom nya passar, 
du kan få behov av att renovera eller använda dessa 
som mall vid nyproduktion.

Reservdelar till nygamla bilar
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E
fter ett fatalt misslyckande att få ihop ekonomi och WAF (Wife Approval 
Factor) på ett banbilsbygge, samt i ett tappert försök att få kontinuitet i 
tävlingsledningen rekryterades jag tvångsmässigt, men inte motvilligt, av 
en handfull icke namngivna vänner till oss alla.

Efter att ha tröskat igenom alla tillämpliga reglementen och uppar-
betat cirka 40 mantimmar i diskussioner kände jag mig redo och trygg i 
min nya roll, redo att möta verkligheten med mellan 20 och 30 mer eller 
mindre galna människor som i bästa fall skulle lyssna på mina inledande 
ord på förarmötet. Med en lätt nervositet i kroppen klädde jag på mig på 
morgonen, utan att riktigt veta vad dagen skulle innebära…

Efter att ha blivit hintad om att jag borde låta bli att tacka ja till att 
tävlingsleda även norrmännen i min debut, kunde jag inte annat än att 
tacka ja när de visade sig sakna Løpesleder. Vad är väl ytterligare ett par 
galningar som pratar lite lustigt?

Med avklarat förarmöte, där de flesta både lyssnade och nickade 
instämmande till dess jag slutade prata hade nervositeten släppt en 
smula. Vad är det att vara nervös för? Det där var ju ingenting. Nu kör vi!

Med en blöt bana med en veritabel sjö i innerkant av Eijes släpptes så 
Challenge ut på sin första tidsträning för säsongen. Det var uppenbart 
halt och lite ringrostigt, men samtliga förare verkade ha skoj, och våra 
nya förare skötte sig väl. Träning två fortlöpte även den utan något större 
att anmärka på. Domare Björn fick sköta debriefing av Challenge, då jag 
stod fast med Corsa Italianas träning #1 vid tidpunkten. Jag vill passa på 
att be om ursäkt för att inte lämna utfarten öppen under hela träningen, 
jag tar med mig den erfarenheten. =)

Efter en välbehövlig lunch var det dags för kval, och alla var hungriga 
att sätta bra tider. Ett par avåkningar samt en incident mellan #58 Benny 
Steen och #59 Sune Svensson krävde lite uppmärksamhet efter kvalet, 
men i övrigt ett väl genomfört kval.

Race #1 (bedömt wet, 8 varv) startade utan större dramatik, bortsett 
#13 Micha Grönvalls som inte kom längre än till depåutfarten med motor-
strul. Två varv av gulflagg vid huvudposten innan denna lyftes. I övrigt 
ingenting att nämna.

Race #2 (bedömt torrt, 10 varv) startade även det utan större drama-
tik. Ingenting av större vikt rapporterades in, målflaggen föll och efter 
att Corsa Italiana också hade kört sitt andra race avvecklade jag mig 
från huvudposten. Kall, trött och vindpinad, men väldigt väldigt nöjd med 
dagen. När prisutdelningen var klar kunde jag bara konstatera att det här 
var ju ungefär 100 gånger roligare än jag kunnat drömma om!

TEXT: JOAKIM KNUTSSON, TÄVLINGSLEDARE. FOTO: HARALD NOTINI

Vår nya tävlingsledare Joakim Knutsson höll bra koll på Challenge-gänget - 
vilken härlig debut!

Säsongspremiär

RACERAPPORT FRÅN TÄVLINGSLEDNINGEN

Starten av race 2 har precis gått - en mäktig syn med 21 bilar som går för fullt för att komma först ner till Tröskurvan!

Debutant #40 (kl. II) Pierre Veiret i full fart ut ur Hårnålen!

Prispallen i klass I efter race 2. #89 Claes 
Hoffsten vinner dubbelt framför #22 Kenneth 
Stefansson som fått ordning på bilen och #13 
Micha Grönvalls.

Prispallen i klass II efter race 2. Dubbel-seger 
till #71 Mats Forssén framför en (lite besviken) 
vilt jagande #16 Stefan Atterhall och #88 Ola 
Magnusson.

Prispallen i klass III efter race 2: Dubbel-segrare 
#59 Sune Svensson njuter av dubbel-vinst före #4 
Dan-Erik Hansson och #63 Henrik Ahnfeldt.

Ställning efter race 1 och 2

Kall och lätt fuktig bana i kombination med nya hårda R-däck 
är lurigt, #16 Stefan Atterhall spinner två gånger på uppställ-
ningsvarvet till race 1...

Team Hoffsten sida vid sida, #16 (kl. II) Stefan Atterhall till 
vänster och #89 (kl. I) Claes Hoffsten till höger.

Förare # Kl Total Bil
1 Sune Svensson 59 III 21 AR Alfasud 1.7 16V
2 Mats Forssén 71 II 21 Fiat 500 Abarth
3 Claes Hoffsten 89 I 21 AR 156 1.8 Turbo
4 Dan-Erik Hansson 4 III 17 AR Alfetta GTV 2.0 TS
5 Stefan Atterhall 16 II 17 AR 147 GTA 3.2 V6
6 Kenneth Stefansson 22 I 15 AR 156 2.0 Kompressor
7 Henrik Ahnfeldt 63 III 13 AR 155 2.0 TS
8 Ola Magnusson 88 II 13 AR 75 3.0 V6
9 Jens Roos 72 I 13 AR Alfetta GTV Turbo
10 Markus Tåbäck 12 III 11 AR 156 2.0 TS
11 Ronny Andersson 69 II 11 AR 75 2.0 TS
12 Benny Steen 58 I 10 AR 75 2.0 Turbo
13 Jonas Klang 68 II 9 Fiat 500 Abarth
14 Patrik Hermansson 47 III 8 AR 75 2.0 TS
15 Pierre Veiret 40 II 7 AR 2000 GTV
16 Micha Grönvalls 13 I 7 AR 164 2.0 Turbo
17 Hans Bjurman 66 I 6 AR Giulietta Kompressor
18 Per Fohlström 98 III 5 Fiat Punto GT Turbo
19 Peter A Kavcic 75 III 5 Fiat Punto GT Turbo
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Säsongspremiären av CAR Challenge på Gelleråsen den 14 maj
TRÄNINGAR 

Det var en kall (3-8 grader) och regnig dag där det till och 
med kom snöblandat regn under natten. Trots detta prövade 
jag att köra mina helt nya hårda däck på första träningspasset 
vilket gav mycket dåligt grepp på i princip alla sätt. Till träning 
två skiftade jag därför till mina två år gamla och begagna-
de mjuka däck och märkte direkt en otrolig skillnad i grepp. 
Kapade tiden med 5,5 sekunder jämfört med första träningen 
trots att det var blötare på banan. Hade totalt näst bästa tid 
efter träningen och hoppades därför att det skulle fortsät-
ta vara blött under resten av dagen. Under det relativt långa 
uppehållet innan kvalet upphörde dock regnet helt och det bör-
jade torka upp. Funderade på ifall jag skulle lägga på de hårda 
däcken igen men beslöt mig för att behålla de mjuka däcken till 
kvalet. 

KVAL 

Jag var först ut för att försöka få fria varv samt med tanke 
på att det kunde börja ösregna när som helst, vilket det sedan 
dock inte gjorde. När jag kom runt till startrakan efter första 
varvet såg jag de sista bilarna svänga i Trösen så jag insåg att 

det skulle bli svårt att få fritt framåt. Tog mig igenom lite trafik 
och satte några okej varv innan det blev mycket trafik igen. 
Tänkte åka in i depå för att kolla däcktryck men insåg att jag 
inte skulle hinna få fler kvalvarv isåfall. Fortsatte och försökte 
hitta fritt varv vilket jag gjorde. Jag hade förmodligen ett rik-
tigt bra varv på gång när jag på startrakan hann ifatt Pierre, 
som höll undan fint, samtidigt såg jag Bennys bil stå snett vid 
sidan av banan strax innan mållinjen. Fick därför släppa av på 
farten innan mållinjen för att inte riskera något. Min bästa tid 
vad 1.21.26 vilket gav andra kvaltid i klass II, 0,5 sekunder efter 
Stefan i sin 147 GTA och femte tid totalt. 

RACE 1 

Efter mycket funderingar valde jag att behålla mjuka däck 
till racet fast det torkat upp en del. Prognosen sa att det skulle 
komma mer regn under eftermiddagen, vilket jag hoppades på. 
Det kom lite försiktigt regn i omgångar en stund innan lineup 
vilket såg hoppfullt ut. Stefan som såg ut att vara min främsta 
konkurrent för dagen hade lagt på nya hårda däck. Gissade 
att han skulle ha svårt att snabbt få upp däcktemperaturen 
och jag antog att det var därför han snurrade två gånger på 
formationsvarvet. Detta syns på ombordfilmen (sorry Stefan) 

och visar hur knepiga förhållanden var även om det ser rätt 
torrt ut. Vid starten insåg jag att min chans var i början när jag 
förmodligen skulle ha bättre grepp. Lyckades också passera 
Stefan i första kurvan och såg i backspegeln att ett par andra 
bilar också kom mellan oss. Försökte hålla så bra fart som 
möjligt men mot slutet av loppet börjar mina däck gå varma 
och jag tappade grepp och fart. I backspegeln ser jag dock 
Stefan närma sig med stormsteg. Lyckas trots detta hålla mig 
före och tar målflaggan som segrare i klass II med en billängds 
marginal.   

RACE 2 

Återigen funderade jag på däckstrategin men beslutade mig 
för att behålla mjuka däck även under race 2 fast det inte reg-
nade. Jag visste också från första racet att jag skulle ha bättre 
grepp från början tack vare den låga temperaturen. Därför var 
min strategi att återigen försöka köra om Stefan under första 
varvet. Eftersom vi har omvänd startordning för de sex första 
från race 1 stod Stefan i pole och jag snett bakom. Omedelbart 
bakom oss hade vi fyra snabbare klass 1-bilar vilket innebar 
att det kunde bli trångt in i första kurvan. Bestämde mig för 
att försöka hålla mig nära Stefan och hoppas få en lucka för 

att smita förbi. Det lyckades dock inte men vid första inbroms-
ningen till Ejes kunde jag bromsa senare och ta mig förbi på 
insidan. Det kom även andra bilar mellan oss och jag fick en 
liten lucka. Senare i racet fick Stefan upp farten och passerar 
mig enkelt på startrakan. Jag lyckas behålla kontakten och när 
Stefan sedan missar inbromsningen vid Ejes, tvingas han ta 
escape road och jag passerar och får återigen en lucka. Med 
endast ett par varv kvar känner jag att däcken börjar ge upp 
eftersom det fortfarande inte regnat och det är mycket torrt på 
banan. Framåt ser jag att jag har en del varvningar och bakåt 
ser jag Stefan närma sig mycket snabbt. På sista varvet blev 
jag stressad och frustrerad när jag inte hittar någon snabb väg 
förbi vid en varvning i Esset och i Ejes är Stefan ikapp. Lyckas 
hålla honom bakom mig under resten av varvet och tar mål-
flaggan i dagens andra race som segrare i klass II, även denna 
gång med en billängds marginal.

Är sanslöst nöjd med premiären såklart! Nästa racehelg blir 
på Rudskogen den 18 juni, ser verkligen fram emot att köra där 
igen. Fantastiskt trevlig bana!

Ombordfilmer från premiären och tidigare race finns på min 
Youtubekanal: www.youtube.com/matforacing

RACERAPPORT FRÅN #71, MATS FORSSÉN I EN ABARTH 500 ASSETTO CORSE, KLASS II
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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
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