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ANNI 60!

D
å har vi firat klubbens första 60 år, och vilket 
födelsedagskalas det blev! När en så stor 
del av firandet sker utomhus måste väder-
gudarna vara på vår sida, vilket man kanske 

inte kan säga att de var helt och fullt. Regnet riktigt 
tävlade med feststämmningen där den senare avgick 
med segern. Några ynka droppar föll ur mörka moln 
över Gärdet under förmiddagen, men avlöstes så 
småningom av blå himmel och sol.

Evenemanget hade annonserats i motortidningar 
samt med två halvsidor i Svenska Dagbladet, vilket 
lockade en nyfiken publik i tillägg till alla Alfisti. Hur 
många deltagande bilar som kom till Gärdet är svårt 
att säga, då det var en ständig trafik av in och utpas-
serande under dagen, men en gissnig på ca 300 
bilar är nog inte så fel. För de olyckliga som inte hade 
möjlighet att vara med, hoppas jag att reportagen i 
detta jubileumsnummer skall ge en bra bild över hur 
trevligt det var. Bland annat bidrog alla våra medut-
ställande företag till att dagen kunde genomföras och 
blev lyckad.

Några nya inslag i form av klubbens portal som 
alla deltagare passerade in genom och massa 
beachflaggor, stärkte profilen på arrangemanget 
tillsammans med de nyinköpta funktionärsvästarna. 
Viktigt att klubben visar upp sig ordentligt när vi fram-
träder och det profilmateriel som nu finns kommer att 
åskådliggöras på hemsidan så att även den som fixar 
en mindre träff vet vad som finns att låna.

Vid 15-tiden började de som anmält sig till det 
fortsatta firandet vid Wenngarns Slott att droppa av 
för att förflytta sig de sex milen mot Sigtuna. Klockan 
17.30 började minglet där och 130 gäster med bub-
belfyllda glas samlades i solskenet väntande på 
Giulia! Logistikproblem gjorde att bilen inte anlände 
förrän klockan 18.30, men då var den som en brödbit 
i ett fiskstim, om liknelsen tillåts. Intresset på topp 
och i vart fall undertecknad hörde bara lovord om 
denna efterlängtade Alfa. Giulian parkerades dess-
utom bredvid Magnus Ahlqvists TZ från 1964. Två 
skönheter med dryga 50 års skillnad. Visst är Alfas 
design fantastisk, oavsett årgång? 

När alla sett sig mätta tågade sällskapet upp till 

festlokalen på andra våningen, där många runda 
bord stod dukade inför kvällens galamiddag. Ett 
annat dukat bord var prisbordet, fyllt av fina priser 
från Olja i Oliv, klubbshopen och sist men inte minst 
Verktygsboden, som generöst bidragit till detta dig-
nande prisbord. Lotter såldes mellan varmrätt och 
dessert och nästan alla 500 lotterna gick åt.

Under middagen kåserade Bengt Dieden kring 
sina relationer till Alfa Romeo, vilket var mycket upp-
skattat. Trots en fylld agenda hade Bengt rest upp 
från St Tropez, där han numera bor, för att vara med 
på jubileet. Tack Bengt för att du kom och förgyllde 
tillställningen!

När festen var slut och man krupit ned i sängen 
på Wenngarn greps man nästan av separationsång-
est över att allt nu var över, efter månader av plane-
rande. Den allt översvallande känslan var ändå att alla 
Alfaentusiaster är så fantastiskt trevliga. Fascinerande 
att ett gemensamt intresse verkligen kan bli ett ”kitt” 
människor emellan. Kanske bidrar det att vi samlas 
kring ett lite udda märke. För egen del dras jag med 
lite skitsofrena tankar, å ena sidan: ”Tur att Alfa är så 
ovanliga bilar, för då kan vi Alfisti känna oss lite udda, 
å andra sidan: Hoppas det nu kommer att säljas rik-
tigt många nya Alfor så att framtiden för märket tryg-
gas!” Med dessa tankar snurrandes i huvudet, som-
nade jag gott natten den 13:e august 2016. Dagen då 
Alfaklubben firade sin 60 årsdag.

Tidigare har jag i min ledare nämn att jag är 
motortidningsmissbrukare, särskilt tester roar mig 
mycket. Läste på nätet engelska Sunday Telegraphs 
(dock ingen motortidning) test av Alfa Romeo Giulia 
Quadrifoglio. Den inleds med texten:

”THE SAYING goes that you can’t call yourself 
a true car enthusiast unless you’ve owned an Alfa 
Romeo.” 

Så sant som det är sagt. Hoppas bara att fler 
inser detta, eller kanske inte?
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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 JAN, 15 MARS, 15 JUNI OCH 15 AUG. 

UTDELNING MITTEN AV FEBRUARI, MITTEN AV MAJ, MITTEN AV JULI, 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 NYHETS-

REDAKTÖRENS HEMADRESS SOM DU HITTAR I REDAKTIONSRUTAN.
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STYRELSEN GENOM ORDFÖRANDE

REDAKTIONEN

NYHETSREDAKTÖR
FREDRIK ROMARE
MOBIL: 070-321 05 77
MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

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

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

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

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

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

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

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

PRODUKTION: LEHRGRAFVENS GRAFISKA
TRYCK: LJUNGBERGS TRYCKERI AB
BOX 100, 264 22 KLIPPAN
ÅBYTORPSVÄGEN 12, 264 39 KLIPPAN
WWW.LJUNGBERGS.SE

EFTERTRYCK, ELLER ANNAN FORM AV 

SPRIDNING, AV TEXT OCH BILDER ÄR FÖR-

BJUDET UTAN ÖVERENSKOMMELSE MED 

REDAKTIONEN.

NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR
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Alfa Romeo klubbens jubileumshelg var mycket 
lyckad. Mitt bestående intrycket var den härliga 
blandningen av besökare med både killar och 
tjejer, äldre och yngre. Alfa Romeo är ett bilmärke 
som är lätt att ta till sig, det är klasslöst samtidigt 
som det har en aura av glamour. Blandningen var 
även stor bland bilmodellerna. Att betrakta en GTV 
916 och med en lätt huvudvridning se en Sprint 
Special från 60-talet gör att man inser modet Alfa 
Romeo har i sitt formspråk. 

Alfa Romeo visar verkligen detta mod med 
introduktionen av den nya Giulia och återgången 
till bakhjulsdrift. Robert Hultman var vår reporter 
på plats när Alfa Romeo hade pressvisning av nya 
Giulia. Hans upplevelse av Giulia QV var euforisk.  

Min resa bland våra ädla ättlingar fortsätter. På 
en facebookgrupp för Alfafrälsta kom jag i kontakt 
med Thomas Lindberg som äger en Alfa Romeo 
Sprint 1600 från 1965. Sprint har varit lite av en 
särling bland Bertonecouper men idag betraktas 
den av många som kronjuvelen bland Giluia cou-
per. Att den är ovanlig tydliggjordes på jubileet på 
Gärdet. Där stod en lång rad med olika modeller 
av Bertone couper men jag fick gå längst bort i 
raden för att hitta en enda Sprint.  

Det har varit sommarlov men min skola bör-
jade i augusti med en kraschkurs i karossmakeri. 
Det var Motormina och Magnus Ahlqvist som var 
mycket vänliga att bjuda in Klöverbladet till deras 
verkstad. Det var en ödmjuk Fredrik som åkte hem 
efter det besöket.

Ola bjuder på en ovanlig historia om hur det 
fortfarande sker bilaffärer på gamla viset utanför 
springet och stressen på Blocket.

Mulsanne hade en tuff racehelg i med åttonde 
TCR tävlingen i Buriram 27-28 augusti. Petr Fulin 
kraschade sin Giulietta i race 1 och bilen var för 
skadad för att köra i race 2.  I det nionde loppet 
i Singapore fortsatte utmaningarna. I race 1 som 
kördes på natten, banan var upplyst med lampor 
motsvarande dagsljus, fick Petr bryta med motor-
problem. En temperaturlampa lyste. I race 2 pla-
cerade sig Fulin på nionde plats och tog därmed 2 

poäng. Temperaturen låg på 34 grader på natten. 
Värmen har varit ett problem för alla förare och 
bilar, inte minst för Mulsanne teamets Alfa Romeo 
Giulietta som blir mer understyrd i värmen. Michela 
Cerruti kunde inte delta varken i Buriram eller 
Singapore på grund av njursten. Men ni kan läsa 
hennes berättelse om racing i TCR.

När jag kontaktade Astrid Kurtz, Mulsanne 
mediaansvarig, sa hon, ”This if Motorsport and 
we are used to have challenges every time :)”. Den 
inställningen tänker jag ta med mig till vinterns 
garageperiod.

När ni ställer in era bilar för vintern, passa på 
att ta fram pennan och skriv om era upplevelser i 
sommar. Blev det som ni tänkt er? Fick bilen stå 
kvar eller köpte ni en ny eller kanske en till?

Klöverbladet klarar sig inte utan era spännande 

historier!

EDER
FREDRIK ROMARE

RESA BLAND ALFAÄTTLINGAR
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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

Ja då skulle sommaren vara över för 
den här gången, men icke ens i Norrlands 
kustland! Det är bara att tacka och ta 
emot.

Sommarens höjdpunkt vad gäller Alfa 
Romeo för mig var naturligtvis jubileet i 
augusti. Fint väder, många fina bilar med 
trevliga ägare som älskar sina bilar. GTV:n 
tyckte det var jättekul att komma till stor-
stan och få träffa så många kompisar. 
Wenngarn var en trevlig bekantskap med 
sin intressanta historia. Och så fick vi se 
nya Giulian, även om det satt långt inne. 
Jag förstår mig inte riktigt på FCA i Sverige 
som inte bättre tar vara på klubbens med-
lemmar, bättre marknadsförare för Alfa 
Romeo finns ju inte.

Vad gäller bilarna i övrigt måste jag 
nämna Magnus Ahlqvist underbara lilla 
pärla, GTZ:an som den såg ut på Le Mans 
1964. Jag som växte upp med racingen på 
60 och 70-talet älskar alla vackra racerbilar 
från den tiden Alfa GTZ, Tipo 33, Ferrari 
P4, Porsche Carrera 6 och min absoluta 
favorit Lola T70. Tar fram min ”tegelstens-
bok” om Targa Florio ibland och njuter av 
alla vackra bilder. Vore kul att komma till 
Sicilien och se på dagens historiska Targa 
Florio. Till dess får jag väl nöja mig med 

Targa Florio Svezia som kommer att köras 
på Södertörn i maj nästa år.

Apropå FCA i Sverige, den som bor i 
Kiruna måste åka 117 mil för att provköra 
nya Giulian. Närmaste återförsäljare för 
oss Norrlänningar finns i Uppsala. Lycka till 
med försäljningen i Norrland FCA.

Det kommer nog en vinter så små-
ningom, även om den gärna får dröja för 
min skull. Alfa 166 och Skoda Superb blir 
vinterbilar detta år. Ska bli kul att testa min 
första fyrhjulsdrivna bil, Skodan. GTV: har 

redan gått i vinterdvala, står i garaget med 
en fin presenning på. Jag har förklarat för 
honom att förståsigpåare säger att ”du 
bara kommer att bli mer och mer värdefull, 
och därför måsta jag ju vara rädd om dig”.” 
Jaha, hoppas våren 2017 kommer fort” 
säger han och somnar om. 

Hoppas vi ses på årsmötet i Malmö den 
26 november. Till dess, sköt om er och 
fortsätt samvaron med era fina Alfor.

GUNNAR SUNDGREN

VÄLKOMMEN!
Ola Söderpalm

ordforande@alfaromeo.org

Klöverbladet speglar vår klubb och världen runt Alfa Romeo. Många 
av våra uppskattade bidrag skickas in av medlemmar, och vi söker 
nu en till nyhetsredaktör som tillsammans med Fredrik Romare kan 
ta emot och sammanställa detta material och kanske till och med 
skriva egna reportage.

Klöverbladet söker även andra medarbetare. Det kan vara du som 
har skrivklåda och vill dela med dig av dina erfarenheter. Kanske du 

saknat något i Klöverbladet som just du är expert på? Det kan handla 
om teknik, förgasare, vin, fotografering eller annat som kan platsa 
i vår eminenta klubbtidning. Tanken är att du ska ansvara för några 
sidors textinnehåll i varje nummer som rör just ditt område. 

Hör av dig om du är intresserad, det vore kul med ytterligare skriben-
ter som kan hålla våra läsare vid gott mod. Eller för att vara rättfram; 
det är ni eldsjälar som skapar vårt Klöverblad.

SÖKER

YTTERLIGARE NYHETSREDAKTÖR

O F F I C I E L L T  O R G A N  F Ö R  C L U B  A L F A  R O M E O  S V E Z I A

KLÖVERBLADET
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KLUBBAKTIVITETER 2016

JULI
19 Röda Cafét, Vårby
23 Halmstad Sport Car Event

AUGUSTI
7 Torsångs Museum
13 Club Alfa Romeo 60 år, Gärdet Stockholm 
 Wenngarns slott Sigtuna
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

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 50
med bland annat bilder från årsmötet i Malmö
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Kallelse till årsmöte Club Alfa Romeo Svezia.

Härmed kallas medlemmarna i Club Alfa Romeo Svezia till årsmöte. 

lördagen den 26:e november 2016 klockan 16.00.

Årsmötet hålls denna gång på Clarion Hotel & Congress Malmö Live.

Motioner för behandling på årsmötet skall enligt klubbens stadgar vara styrelsen tillhanda 4 veckor innan 

mötet, alltså senast den 29:e oktober. Motioner kan skickas per mail till styreslen@alfaromeo.org eller 

per brev till Club Alfa Romeo Svezia c/o Långgatan 15, 544 30 Hjo.

Följande punkter skall enligt klubbens stadgar behandlas på årsmötet:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

7.  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av verksamhetsplan 

 samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Val på ett år av ordförande och vice ordförande i föreningens styrelse.

14. Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i föreningens styrelse.

15. Val av två revisorer för en tid av ett 1år. I detta val får inte föreningens styrelseledamöter delta.

16. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses  till ordförande.

17. Övriga frågor.

I samband med middagen på Malmö Live Clarion kommer styrelsen att dela ut två förtjänstecken i 

form av klubbens ”Röda nål.” De tilldelas medlemmar som utfört speciellt förtjänstfulla insatser till 

klubbens gagn.

Dessutom har styrelsen beslutat att återuppta utdelningen av Årets renoveringspris, vilket också 

kommer att delas ut på årsmötet i samband med middagen.

Clarion Hotel & Congress Malmö Live

Information om hotell och middag:

Hotell: Clarion Hotel & Congress Malmö Live
Aderess: Dag Hammarskjölds väg 2, Malmö
Rumsbokning: www.clarionlive.se
Tel: 040-20 75 00
Rum: Enkelrum 980 kr/natt. Dubbelrum 1080 kr/natt.
Parkering:  Garage 200kr natt.
Middag: Kostar 175 kr/person. (Subventionerat av klubben). Måltidsdryck tillkommer.

Bokning av rum och ev. garageplats görs av var och en direkt med hotellet. 
Klubben har reserverat ett antal rum och det är ”först till kvarn” som gäller.

Anmälan till årsmötet och betalning för middagen görs på klubbens hemsida senast den 15:e november

På hemsidan kommer löpande information om årsmötet att läggas upp.

I samband med middagen kommer klubbens sedvanliga 
lotteri att äga rum, med chans att bland annat vinna detta 
fina verktygsskåp fyllt med kvalitetsverktyg (15 års garanti) 
från Verktygsboden till ett värde av 11.999 kr.
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CLUB ALFA ROMEO 
BEHÖVER DIG 
– SOM ALLTID!

Snart är det årsmöte i vår klubb denna gång på Sveriges solsida närmre bestämt Skåne och Malmö. 
Datumet blir lördagen den 26:e november.
Årsmötet är det forum där medlemmarna verkligen kan påverka om man så önskar.

Om man har synpunkter tips, råd eller krav tveka inte att kontakta valberedningen enligt nedan.

Vid kommande årsmöte har vi följande val att ta hänsyn till:

Ordförande för ett år

Vice Ordförande för ett år 

Styrelseledamöter för två år 

Fyllnadsval om sådant skulle behövas

Revisorer – skall vi som vanligt ha två stycken.

Observera att i stadgarna står det att styrelsen skall bestå av ordförande och 4-8 medlemmar.
I dag har vi ordförande plus 7, sedan Peter Braun lämnat styrelsen under året.

Ny valberedning utses av årsmötet på plats.

Precis som alltid är Valberedningen mycket tacksam för all hjälp, alla tips och alla synpunkter vi kan få i 
arbetet med att ta fram en styrelse inför 2017.

Högt på önskelistan står att vi vill öka närvaron utav klubben i Göteborg och i Skåneland.
Hur gör vi för att nå dit?

Du som vill påverka, driva idéer eller bara delta i arbetet med att leda och utveckla en 
utav Sveriges äldsta och kanske mest välskötta märkesklubbar är varmt välkommen att höra av dig.

Känner du någon som kan vara lämplig tveka inte utan hör av dig till Valberedningen 
och namedropa vederbörande.

Valberedningens nomineringar presenteras på hemsidan i november.

Väl mött i Malmö sista helgen i November.
Valberedningen Club Alfa Romeo Svezia
Björn Nilsson Robert Hagblom
0707-833738 0708-144949
Mail valberdningen@alfaromeo.org
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KLUBBEN FIRADE 60 ÅR 

PÅ GÄRDET OCH WENNGARN
TEXT: ROBERT HULTMAN

Vid nio-tiden på morgonen kom 

utställarna och cateringföretaget och 

slog upp sina tält. Samtidigt började 

klubbens styrelse och funktionä-

rer märka ut parkeringsfållor med 

avspärrningsband och vidta alla andra 

förberedelser. Alltid lika aktive Axel 

Lindgren svarade tillsammans med 

Torbjörn Wulf för arrangemanget 

på Gärdet. Torbjörn är en veteran i 

sammanhanget med både klubbens 

50-årsjubileum och Alfa Romeos 

100-årsjubileum, som båda firades på 

Gärdet, på meritlistan.

En timme senare började medlem-

marna anlända i sina bilar, liksom en 

delegation från Norge. På parkeringen 

kunde för övrigt ses Alfor med såväl, 

finländska, danska som italienska 

registreringsskyltar, liksom faktiskt en 

med isländska.

Kl 11 var det fullt av bilar och 

människor och klubbens ordförande 

Ola Söderpalm kunde inviga festlighe-

terna med ett välkomsttal.

Bilarna står naturligtvis i centrum 

en dag som denna. Och precis som 

man kunde hoppats fanns det ett 

bredd utbud av Alfa Romeos model-

lutbud på plats. Några av de riktigt 

fina bilar vi vet finns runt om i landet, 

var dock inte där. De osäkra väde-

rutsikterna får nog stå för en del av 

förklaringen. 

Men en renoverad Alfa Romeo TZ 

från 1964 med riktig racingbakgrund 

spred stjärnglans åt evenemanget.

Klubbveteranen Åke Nyberg, 

ställde sig och sitt kunnande till förfo-

gande. Han valde ut en imponerande 

samling bilar som fick ställa upp i 

en vid båge. De representerade Alfa 

Romeos modellutbud fram till sekel-

skiftet från det år klubben grundades 

1956. Därefter tog han en intresserad 

skara på en timslång promenad längst 

bilraden. Det var nu inte längden på 

raden som gjorde att det tog mer än 

en timme. Det var Åkes djupa kun-

skaper. 

Fakta blandades med anekdoter 

när det stora sällskapet började vid 

en 1900 Coupé från 1956 och sen 

stannade till vid i tur och ordning en 

Giulietta Spider, en 2600 Sprint, en 

Giulietta Sprint Speciale, en Giulia, 

en Bertone, en Giulia 1300 Junior 

Zagato, en Montreal, en 1750 Berlina, 

en Alfetta, en Alfa Sud, en GTV 6, en 

Alfa 6, en Alfa 75 3,0 en Alfa 164, Alfa 

166 och en Alfa.

Generalagenten FCA fanns på plats 

på Gärdet. Men den nya Giulian som 

många hade hoppats få se dök inte 

upp förrän på Wenngarn på kvällen. 

Ett fåtal bilar som skulle delta vid olika 

event i olika länder gjorde att det bara 

fanns en liten lucka i programmet 

på kvällen för den Giulia som visa-

des upp. Samma natt kördes den till 

Tyskland för att vara med på något 

annat event där på morgonen.

De drygt 125 medlemmar, med-

följande och utländska gäster som 

samlats till middagen på Wenngarn 

kunde se och provsitta bilen medan 

de avnjöt fördrinken. 

Middagen avåts under stort gemyt 

och kryddades med jubileumstal av 

ordföranden och ett insprirerat kåseri 

av Bengt Dieden.

Trots att moln på himlen hotade med regn slöt någonstans runt 250 Alfor upp 

på Gärdet när klubben firade sin 60-åriga tillvaro den 13 augusti. På kvällen 

fortsatte firandet med en jubileumsmiddag på Wenngarns slott i Sigtuna.

Foto: Jan Mörk



16    KLÖVERBLADET 1976 – 2016 KLÖVERBLADET 1976 – 2016    17

Foto: Jan Mörk
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Foto: Frank Pino
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Det finns ett antal bilglosor som 
måste uttalas rätt. Om jag säger 
Pininfarina eller Lancia låter det 
”Pinifarina” eller ”Lansija” men när min 
vän Carl säger samma sak kommer gla-
mouren. Det är en hårfin balans mellan 
hiss eller diss.

Nu är det dags att lära sig uttala 
Veloce för i september prämiärvisas 

nya Giulia Veloce på Paris International 
Motor Show. Där visas även Giulietta 
Veloce och Mito Veloce. Veloce betyder 
”snabb”, men för Alfa Romeo borde det 
översättas ”snabbare”, för de lägre ver-
sionerna är rätt snabba också. 

I Paris visas Giulia i fem versioner. Två 
nya Veloce, två Super och den brutala 
Quadrifoglio, som jag inte inte har ambi-

tion att uttala rätt.

Veloce kommer verkligen leva upp 
till sitt namn med de nya motoralter-
nativen. En 2.0 liter turbo bensinmotor 
med 280 hk vid 5250 rpm och 400NM 
vid 2250rpm. Det andra alternativet är 
en 2.2 liter diselmotor med 210hk vid 
3500rpm och 470Nm vid 1750 rpm. 
Båda motorerna är helaluminium och har 

den 8-växlade automatlådan samt den 
helt nya fyrhjulsdriften Q4.

Fyrhjulsdriften med Alfa Romeo Q4 
teknik gör sin debut på Giulia. Den är 
kompakt och byggd för att vara effektiv 
och lätt, tillför endast 60kg. Giulia Veloce 
med fyrhjulsdrift beter sig som en bak-
hjulsdriven bil med 100% av kraften på 
bakhjulen, men minskar greppet kom-

mer Q4 systemet fördela upp till 60% av 
kraften  till framhjulen.

Exteriöra förändringar på nya Veloce 
är Xenon framljus, ny design på stöt-
fångare, blanksvart dörrtrim samt för-
ändrat bakparti för de bubbla avgasrö-
ren. Som option finns bland annat spe-
ciella 19 tums aluminiumhjul. I bilen finns 
nya sportstolar i svart läder, ny sportratt 

och aluminiuminlägg i instrumentbräda, 
mittkonsol och dörrpaneler.

Alfa Romeo Giulia har nyligen erhållit 
fem Euro NCAP stjärnor och i början 
på 2017 kommer är en extra miljövänlig  
version av 2.2 liter dieselmotorn på 180 
hk. Förbrukning kommer vara 4.2 l/100 
km och utsläpp endast 99 g/km of CO2. 
Den kommer benämnas AE, som bety-

TEXT: FREDRIK ROMARE. FOTO: ALFA ROMEO
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der Advanced Efficienty. Viktiga argu-
ment vid familjerådet.

Om du anser att Quadrifoglio och 
Veloce är för intensiva finns Super som 
ett attraktivt alternativ under Veloce. 
Super har två vassa motoralternativ; en 
diselmotor på 2.2 liter och 180 hk och 
en turbo bensinmotor på 2.0 liter med 
200 hk. Båda med 8-växlad automatlåda 
och bakhjulsdrift. Super finns med Sport 
Pack och Luxury Pack och med Mopar 
tillbehören i kolfiber. 

Jag sitter i förarstolen på en grå Alfa 
Romeo Giulia Super 2.2 diesel och for-
mar orden Veloche, velosche. Nja, jag 
får nog ringa Carl. Håller mig till Super, 
det kan jag uttala rätt.
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Jag är utsänd av Klöverbladet till FCA 
nordiska pressvisning och provkörning av 
den nya Giulian (Grattis! red. anm.). Strax 
innan nio på tisdagsmorgonen infann 
jag mig i visningslokalerna i Arlandastad. 
Där serverades kaffe och mackor och ett 
30-tal personer lät sig väl bekommas. 
17 av de närvarande var journalister av 
något slag. Snart blev vi ombedda att 
slå oss ned i det intilliggande konferens-
rummet. Bjarne Petersen FCA PR- och 
Informationschef för Norden hälsade 
oss välkomna följd av FCA:s nordenchef 
Antonio Stanisci som berättade om nya 
Giulia och gamla Giulia.

Så långt påminde eventet om de 
många pressträffar jag varit på, både här 
och utomlands, under mina år som jour-
nalist på bland annat datatidningar. Men 
att det här var något annorlunda anade 
jag när Nordenchefen avslutade med att 
sätta sig i den Giulia Q som stod bredvid 
podiet, starta motorn och varva upp den 
så att vi fick höra det rappa avgasljudet.

Den inledande sessionen avslutades 
med att vi delades i två grupper. En 

finsktalande och en svensktalande. De 
finsktalande var 11, vi svensktalande 
sex. Av oss svensktalande var det en 
bloggare som bloggade lite om bilar men 
mest om annat han gillade. Men han 
gillade Volkswagen. Om man räknar bort 
Klöverbladets utsände återstod alltså 
fyra svenska journalister. Visserligen har 
några ”tunga” motorjournalister redan 
varit med på europeiska arrangemang 
men man undrar ändå: Vad är det för fel 
på svenska journalister?  

Ämnet för dagen var en bilmodell med 
vars framgång ett av Europas äldsta bil-
märken står och faller. Och som om det 
inte var nog toppas modellprogrammet 
med märkets snabbaste bil någonsin. En 
510 hästar stark M3-dödare. Men nej. 
Det räcker inte för att locka svenska jour-
nalister ur den mysiga värmen hemma på 
redaktionen.

Robert Pettersson var där. Jag har 
träffat honom i några sammanhang 
tidigare. Vi samspråkar under bussfär-
den ut till testbanan. Samtalet handlar 
mest om gamla Giulior och priserna på 

Bertonekupéer. Robert Pettersson har 
ägt några Bertonekupéer, bland annat 
en GTAm-replica som nu ägs av någon i 
Latinamerika.

Därefter vidtog 75 minuter landsvägs-
körning i en Giulia med automatväxel och 
2.2-liters dieselmotor med 180 hästar. 
Nybilsdoften är det första som slår mig, 
sedan gasresponsen. Utan att jag egent-
ligen märker det kör jag för fort. Alldeles 
för fort. Sedan lugnar jag mig, i alla fall 
lite, och försöker undersöka så mycket 
jag kan komma på. 

Vetenskaplig noggrannhet, säger jag 
till mig själv som nybliven biljournalist. 
Vad är skillnaden mellan de tre lägena 
D, N och A? Hur fungerar automatväx-
lingen, gaspådraget, styrresponsen i de 
olika lägena? Hur funkar den manuella 
växlingen? Allt fungerar bra kan jag kon-
statera. Bilen är fantastisk att köra, sär-
skilt i D-läget. N- och A-lägena blir satta 
på undantag när bilen kramar kurvorna 
på de uppländska vägarna. Vetenskapen 
kan kyssa sig därbak. Det här är kör-
glädje. La mecanica delle emotioni.

SÅ VART MAN MO TORJOURNALIST!
Pang tjong – TEXT OCH FOTO: ROBERT HULTMAN

Nästa pass var ett banpass där vi fick 
köra alla tre modeller som presentera-
des. Banan bestod av en manöverdel 
och en ”dynamisk” del. Jag började 
i Q-versionen. Herrejössesversionen. 
Den är överväldigande. Sen omväxlan-
de 150- och 180-hästarsversionerna. 
Underbar väghållning rakt igenom. 

Giuliaägare kommer, oavsett motor, att 
ha mycket kul på banmöten.

Innan den avslutande lunchen hinner 
jag köra ett kort pass med Giulia Q på 
den dynamiska banan.  Jag märker att 
jag inte är motorjournalist. Hur beskriver 
man detta? Det är makalöst. Jag har 
aldrig varit med om något liknande. Det 

är fantastiskt. 

Vid lunchen pratar jag med lite FCA-
folk.

- Om det här inte blir en försäljnings-
succé är det i alla fall inte bilens fel, 
säger jag lite provocerande.

FCA-mannen ler men blir strax all-
varlig.

- Åtta av tio bilar som säljs i den här 
klassen i Sverige är kombi.

På väg hem efter en fantastisk för-
middag upptäcker jag att jag känner 
mig lättad. Efter att ha funderat lite inser 
jag att det inte är för att jag oroat mig 
för skriva, eller för att köra. Nej oron har 
haft en helt annan grund. 

- Tänk om nya Giulia hade visat sig 
vara en riktig skitbil.

Vilken besvikelse, vilken vånda att 
behöva meddela Klöverbladets läsare att 
hoppet är ute för vårt märke.

Nej, lättnaden kom sig av att Giulia är 
en fantastiskt bra bil. Frågan är om det 
någonsin har gjorts en så bra bil.

Gärna prokörning men först en rejäl frukost. Två välvårdade exemplar av första generationens Giulia fanns på plats för att påminna om namnets historia.

En ny Giulia fanns på plats redan vid samlingen som en påminnelse om vad som väntade.
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Den som vänta på något gott 
väntar aldrig för länge, sägs det. 
Och nog är den nya Alfa Romeo 
Giulia en efterlängtad bil. Vi 
har väntat på en efterföljare till 
159:an. Vi har väntat på en  bak-
hjulsdriven Alfa. Vi har väntat på 
en modell som ska rädda Alfa 
Romeo som bilmärke. Nu är den 
här. Och den är bra.

Faktum är att Giulian är en fantastisk 
bil både i 150 hk och 180 hk diesel-
versionerna. I Q-versionen är den helt 
makalös. Klöverbladet provkörde alla tre 
modellerna vid en pressvisning för nord-
iska motormedia nyligen.

Giulia Q (även om fyrklövern fortfa-
rande är grön har Alfa Romeo bestämt 
att den nya toppmodellen ska heta Q 
- Quadrifoglio och inte QV - Quadrifoglio 
Verde som tidigare toppmodeller) var 
den enda Giulia med bensinmotor som 
fanns på plats. Men Alfa Romeo har 
lovat en version med en helt ny 2-liters 
bensinmotor med turbo som kombinerar 
multi air-teknik med direktinsprutning. 
Effekten ska ligga på 200 hk. När den 
kommer är inte riktigt klart. En Giulia 
sportwagon kommer också. Men när 
den kommer är inte heller klart.

”DYNAMISK” BANA

Provkörningen hade två delar. Först 
75 minuter i en bil på valfria vägar i 
Arlandatrakten. Jag körde då en av de 
automatväxlade Giuliorna med 180 häst-
krafter. Därefter vidtog ett pass på bana 
bestående av en manöverbana och en 
”dynamisk” bana. Den dynamiska banan 
handlade om regelrätt bankörning på 
en mycket kuperad bana med några 
konhinder utställda för att hålla nere 
hastigheten. Under banpasset kunde 
jag provköra alla tre modellerna inklusive 
Q-modellen med sina 510 hästar.

Det första jag märker när jag ger mig 
ut på landsvägen med 180 hästkrafters 
Giulian är den linjära korrelationen mel-
lan gaspedal och kraft, som i en sug-
motorbil. Det finns inget av det turbolag 
man är van vid från turbomotorer. Det 
gäller både vid ett jämt och lugnt gaspå-
drag som vid hastigare.

OTILLÅTET HÖGA HASTIGHETER

Kraften i 180-hästarsmotorn är det 
inget fel på. Det är bra drag, enkelt 
uttryckt. Det går lätt att komma upp 
i otillåtet höga hastigheter utan att 
man märker det. Bilen bara far iväg! 

Automatlådans snabba och mjuka väx-
lingarna är naturligtvis ett skäl till att man 
inte märker hur fort hastigheten ökar.

Väghållningen är imponerande, som 
det anstår en Alfa Romeo. På kurvig 
landsväg rinner bilen genom kurvorna. 
Bilen styr in fint och har inga tendenser 
till överstyrning, vilket väl inte är förvå-
nande. Även om det var inspirerad kör-
ning var det ändå i något slags lands-
vägsfart. På testbanan fanns ett särskilt 
avsnitt där vi testförare kunde gasa 
genom en serie långa svepande kurvor 
och utmana väghållningen på ett annat 
sätt. Men resultatet var ungefär detsam-
ma – ingen överstyrning. Styrresponsen 
är också fin och direkt.

På banan kunde jag senare konsta-
tera att också 150-hästarsversionen, 
liksom naturligtvis Q-versionen, har lika 
utmärkta vägegenskaper. Alla tre varian-
ter kommer att vara fantastiskt roliga på 
banmötena.

DET KÄNDES IRRELEVANT

Jag upplevde inga dramatiska skillna-
der mellan körlägena N och D.  A-läget 
(”all weather) provade jag knappt alls. 
Torrt och fint väglag gjorde att det kän-
des irrelevant. I D-läge (Dynamic) är 
gasresponsen rappare än i N. Skillnaden 
märks tydligt om man byter mellan 
lägena N och D med bibehållen gas. I 
D-läget är ratten också något trögare 
men styrresponsen är väldigt fin i båda 

lägena. Men D-läget är ändå mer stimu-
lerande för körglädjen.

AUTOMATLÅDAN SKÖTTE SIG

Automatväxellådan växlar, som 
nämnts, snabbt och fint  På manöverba-
nan körde vi omväxlande den automat-
växlade med 180 hästkrafter och den 
manuellt växlade med 150 hästkrafter. 
Med manuell växling krävdes täta väx-
lingar mellan 2:an och 3:an och jag 
måste säga att automatlådan skötte sig 
detta bättre än jag. Att prova att växla 
manuellt med paddlarna kändes aldrig 
aktuellt.

På landsväg fungerade manuell väx-
ling med paddlar smidigt och bra. Åtta 

växlar är dock ovant. För den som är 
van vid fem eller sex växlar känns 5:an 
som en motorvägsväxel. Men det gick 
att göra en någorlunda rapp omkörning 
på 5:an i 80 km/t, även om fyran nog 
varit ett bättre val. Paddlarna är stora 
men skymmer inte instrumenten. De 
sitter på rattkonsolen, det innebär att 
de inte följer med ratten när man vrider 
på den. För min del tycker jag att det är 
bra. Då vet jag alltid var de är.

Startknappen sitter på ratten. Det 
känns lite ovant, men är förmodligen 
bara en vanesak.

Körställning är en ständigt aktuell 
fråga för en förare som är 187 cm lång. 
Men det gick lätt att hitta och ställa in 

en bekväm körställning med hjälp av 
stolarnas elreglage. I Sverige kommer 
elstolar som standard eftersom elupp-
värmda säten också har elreglage för 
inställningen. Även rattvärme blir stan-
dard på svensksålda bilar, om jag för-
stod presentationen rätt. 
HANDHAVANDEFEL

Apropå stolarna föranleder de den 
ena av mina endast två kritiska syn-
punkter på Giulian. Jag gillade inte 
ur- och instegsautomatiken som skjuter 
stolen bakåt när man öppnar dörren. 
Jag blev lika förvånad varje gång. Det 
är kanske något man vänjer sig vid och 
kanske till och med lär sig uppskatta. 
Men jag hoppas den går att koppla ur. 

PROV-
KÖR-
NING-
EN

TEXT OCH FOTO: ROBERT HULTMAN
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Min andra invändning var att blinkersen 
går tillbaka väl tidigt när man svänger i 
en rondell. Kanske ett handhavandefel. 
Det är hur som helst inte mycket till 
anmärkningar.

Jag hann inte bekanta mig med alla 

reglage och knappar i bilen men de vik-
tigaste instrumenten är lätta att hitta och 
tyda. Instrumenteringen är av klassiskt 
snitt. Personligen glädjer det mig att de 
inte installerat TV-spelsvarianten som 
finns i 4 C. Navigatorn var också lätt att 

använda, åtminstone för vägvisningen 
till de två destinationer generalagenten 
lagt in för detta evenemang. Navigatorn 
manövreras med en stor jogg dial på 
mittkonsolen. Med den styr man även 
underhållningssystemet. Den har möj-

ligen andra funktioner också men det 
hann jag inte undersöka.

Ljudnivån var behaglig. Lite däckljud, 
men inte förrän jag lyssnade efter ljud. 

Motorljudet är diskret, åtminstone i den 
med 180 hästkrafter. Vid gaspådrag 

Designmässigt är luftintagen på motorhuven och kolfiber i den lilla spoilern på bakluckan det som tydligast skiljer Q-versionen (till vänster på bilden) 
från de övriga modellerna.

Den röda startknappen på ratten skvallrar om att det är en Q.
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DUBB MED STÖRRE KROPP OCH BOTTEN:  
BÄTTRE GREPP VID BROMSNING OCH ACCELERATION

Välj säkerhet i vinter, välj Pirelli.

Ice Zero - dubbdäcket för extrema vinterförhållanden.  
Perfekt val för alla typer av bilar, från mindre bilar til l  SUV och högprestanda bilar.

BÄTTRE GREPP PÅ SNÖ. OPTIMERAD PRESTANDA PÅ IS. 
BÄTTRE STABILITET PÅ NORDISKA VINTERVÄGAR.

TESTADE DUBBDÄCK I 
DÄCKTEST VI BILÄGARE OCH  

TEKNIKENS VÄRLD 2015

TOPPTESTAT

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!

hörs motorn men inte annars. Det är nog 
bra för även om det är körglada bilar ska 
de fungera till vardags också. 480 liters 
bagageutrymme är också bra för den 
mer nyttobetonade vardagskörningen. 
På tal om utrymme ryms jag också i 
baksätet även när förarstolen är inställd 
för mig. Men jag är inte säker att jag 
skulle vilja göra en långresa i där, men i 
förarstolen däremot...

TOPPFART PÅ 307 KM/T

Q-versionen är svår att klä i ord. 
Vilken maskin! 510 hästar är väldigt 
mycket kraft. Det är faktiskt svårt att ta 
in hur mycket kraft det är. Det är över-

väldigande. Faktabladets information om 
fartresurserna ger en bild: Toppfart på 
307 km/t och 0-100 km/t på 3,9. Och 
de siffrorna ger ändå ingen uppfattning 
om känslan att höra motorbrölet vid 
gaspådrag eller den mycket påtagliga 
upplevelsen att omges av kraft när man 
sitter bakom ratten.

På ett avsnitt av testbanan gasar 
man ut ur en kurva och kan sedan stå 
på ordentligt tills det är dags att brom-
sa för ett hinder av koner.  Med både 
150- och 180-hästarsmotorerna hinner 
man köra en bit med gaspedalen i bot-
ten innan det är dags att bromsa. Med 

510 hästar under huven hinner man inte 
trycka gaspedalen i botten innan det är 
dags att bromsa.

Giulia Q har ett Race-läge. I det läget 
är de elektroniska styrsystemen urkopp-
lade. Jag avstod från att prova och 
körde i D-läge. Bara vid ett tillfälle mär-
ker jag att styrsystemen griper in och 
korrigerar. I utgången av hårnålskurvan 
på den dynamiska banan låter bilen inte 
mig gasa som jag vill. Gasresponsen 
motsvarar inte trycket på gaspedalen

- Det räcker så här, tycks bilen säga. 

Körglädje. En Giulia Q och några 2,2l dieslar med 150 respektive 180 hk uppdradade på testbanan.

Sportigt rött, elegant blåmetallic eller sobert grå. Nya Giulian klär i många färger.
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För drygt fem år sedan ringde 
min äldsta dotter mig, denna 
gång med ett helt speciellt ären-
de. Hennes väninnas far hade 
tragiskt gått bort och under 
dödsboutredningen hade en Alfa 
Romeo dykt upp! 

Det var när pappans sommarstuge-
garage skulle röjas som man fann en bil 
som inte var känd för dottern. Hon kon-
taktade min dotter Stina, eftersom hon 
hade hört talas om att hennes far, alltså 
undertecknad, snöat in på Alfa Romeo. 
Stina som dessvärre vare sig är speciellt 

OPLANERAT BER TONEFÖRVÄRV…

intresserad av bilar i allmänhet och inte 
heller av Alfa Romeo, sa att hon nog 
trodde det stämde. Hon ombads över-
tala mig att komma och titta på bilen, 
vilket jag sa ok till, förutsatt att jag först 
fick veta vad det var för en Alfa. 

ÅTTA MIL ENKEL RESA

Efter några dagar återkom dottern 
med det uttömmande beskedet att bilen 
var röd och att det fanns en massa 
rör i den. Nu hör det till saken att den 
bortgångne ägaren drivit en VVS firma, 
därför såg jag framför mig en buskig 33 
sportswagon fylld med överblivna rörbi-
tar från verksamheten. Inget ont om en 
33:a men det var inte precis drömupp-

TEXT: OLA SÖDERPALM
FOTO: ANDREAS SILVERLING

Tvärsträva i buren skall på plats enligt nya FIA regler. ”Hjärtat”, bromsad till 148 hkr.
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draget att åka åtta mil enkel resa för att 
titta på en sådan. Nåväl, ett löfte är ett 
löfte så jag åkte iväg till en nedlagd verk-
stad dit bilen flyttats. Lyckligtvis innebar 
flytten att bilen nu stod på närmare håll. 

En tidigare bekant till ägaren skulle 
möta upp och släppa in mig i verksta-
den. Där stod, inte en förväntad 33:a 
utan en Bertone coupé från 1969, 
ombyggd till tävlingsbil. Röd som beskri-
vits och rören visade sig vara en helbur 
som satt monterad i bilen. Bilen var 
ingrodd av damm och bar spår av att 
ha stått ganska länge i sitt garage. Den 
tidigare bekante visste inte heller myck-
et om bilen, annat än att den deltagit i 
några rallytävlingar. 

”HETT” OBJEKT

Efter besiktningen tog jag kontakt 
med dottern och berättade att bilen 
säkerligen borde gå att sälja efter en 
mindre uppsnyggning och att en 1750 
från 1969 är ett ganska ”hett” objekt. 
Följdfrågan var om jag kunde tänka 
mig att köpa den, men jag tackade nej 
eftersom en tävlingsalfa skulle vara en 
udda fågel bland mina andra Alfor. Hon 

sa: ”Snälla!” och tillslut ändrade jag mig. 
Men jag sa att det inte kunde bli tal om 
annat än ett skambud på bilen som den 
stod, eller möjligen lite högre efter en 
mer noggrann genomgång för att fast-
ställa skicket. Efter en dag accepterade 
hon budet. Bilkärra hyrdes och bilen 
forslades hem till Hjo.

Väl hemma infann sig eftertanken: 
”Varför gjorde jag detta, varför har jag 
köpt en bil jag inte har den blekaste 
aning om annat än det jag kunde se 
med blotta ögat?”. Efter en stortvätt 
skingrades ovissheten lite, bilen var 
faktiskt hyfsad. Några domkraftsfästen 
såg skumma ut, plåten under bakre 
stötfångaren var uppfläkt, sannolikt efter 
någon avåkning och det nakna plåtgol-
vet i kupén var ytrostigt plus flera andra 
skavanker som visade sig ju mer jag 
rotade runt i bilen. 

16 DÄCK PÅ FÄLG

Några dagar senare ringde säljarens 
bror och bad mig komma och hämta alla 
ytterligare grejer  de hittat till bilen. Allt 
var hemtransporterat till hans radhusga-
rage i Hjo, så det var ju nära. Jag åkte 

dit och fick klart för mig att ”grejerna” 
var 16 däck på fälg, en motor i okänt 
skick, massa kamaxlar, weberförgasare, 
hjälmar, tävlingsoveraller m.m. 

Smått panikslagen började jag under-
söka var bil och allt skulle kunna hysas. 
En god vän med ett enormt garage för-
barmade sig och jag fraktade dit både 
bil och prylar. Därefter gick jag in i ett 
slags ”strutstillstånd”, med huvudet i 
sanden. Det man inte ser, det finns inte. 

Bilen blev stående. Det enda jag 
gjorde var att så småningom byta olja, 
hälla lite olja över kamaxlarna och några 
dagar senare montera ett friskt batteri 
och starta den. Den small igång på för-
sta försöket och spred ett härligt ljud av 
vässad ”Alfafyra” med grovt avgassys-
tem. Modet återvände några dagar, men 
sen var strutsen där igen. 

FIA KLASSAD

När vintern kom det året, tog jag hem 
några av de kartonger med prylar som 
medföljde. Fyra banankartonger blev en 
när allt överflödigt sorterats bort.  Bland 
det som återstod fanns några pärmar 
med material som visade att bilen var 

FIA Klassad inom ”CT14 Appendix K.” 
Detta var naturligtvis positivt och pär-
marna berättade dessutom en hel del 
om vad som gjorts med bilen.

Efter det gjorde jag några valhänta 
försök att sälja bilen, men de som tittade 
på den påpekade en hel del brister och 
backade ur. I dag förstår jag varför!

På midsommarafton 2013 lastades 
bilen upp på en biltransportkärra för 
transport till Öland. Korkad dag att åka 
med ett sådant ekipage till Öland kan 
man tycka. Det bekräftades vid brofäs-
tet på Ölandssidan när vi stoppades av 
en poliskontroll. Poliserna påstod att 
jag med mitt körkort inte fick framföra 
ekipaget, vilket visade sig vara riktigt. 
Min BMW 525 touring som är fyrhjuls-

driven var för tung. Hade det varit den 
tvåhjulsdrivna varianten, hade det varit 
ok. Snacka om korkade regler! 

VISS SKADEGLÄDJE

Snu..poliserna var justa och vi fick 
åka vidare, dock med hustrun bakom 
ratten eftersom hon har behörighet att 
köra tyngre grejer, vilket hon med viss 
skadeglädje då och då påpekar efter 
detta. Nesligt, men ändå bra, annars 
hade vi fått ställa bil och släp och ta oss 
vidare på annat sätt. Varför nu Öland? 
Jo där bor Andreas Silverling som är 
en plåtkonstnär av rang och med för-
kärlek för Alfa Romeo. Han hade lovat 
gå igenom bilen och fixa de småsaker 
som behövde åtgärdas innan försäljning.  
Han gick några varv runt bilen muttran-

de för sig själv om de brister han såg. 
Helhetsintrycket tyckte han dock var 
gott. 

”JULKLAPPEN”

Efter detta har jag uppvaktats 
med jämna mellanrum av bilder på en 
Bertone i ett stadie av fortskridande 
upplösning i kombination med fakturor 
på nya delar till densamma. Andreas är 
en mycket noggrann man som inte kan 
tänka sig några genvägar. Naturligtvis 
bra, även om det tär på såväl nerver 
som plånbok. Vid juletid kom ”julklap-
pen” i form av en bild på en tom och 
vackert nylackerad kaross. Efter det 
uppmuntrades jag med bilder i stort 
sett varje helg så  jag kunde följa mon-
teringsarbetet. Den 26:e juni damp det 
ned ett besiktningsprotokoll helt utan 
anmärkningar och i somras hämtades 
underverket hem. 

ÖVER 30 GRADERS VÄRME

De 35 milen från Köpingsvik på Öland 
till Hjo, avlöpte utan några intermezzon 
frånsett att det kanske inte kan beteck-
nas som den största av njutningar att 
köra en bil i över 30 graders värme, 
fastklämd i en racingsgstol med fyr-
punktsbälte, och i en ljudnivå som får 
en motorsåg att framstå som en som-
marvisa. 

Efter några dagar återvände hörseln 
och bilen visades upp för en besikt-
ningsman från FIA. En del saker återstår 
att göra innan bilen kan godkännas, den 
gamla klassningen har nämligen löpt ut 
och det har tillkommit en del nya regler 
som måste uppfyllas. När allt detta så 
småningom är klart, är jag på sätt och 
vis tillbaka på ruta ett: ”Varför köpte jag 
denna bil, som jag inte har en aning om 
vad jag skall göra med?”

Nylackad julklapp

Nya skärmkanter

Nya inner och yttertrösklar.

...och trösklar ...och golv ...och reservhjulsbalja



40    KLÖVERBLADET 1976 – 2016 KLÖVERBLADET 1976 – 2016    41

KLASSIKERS T RÄFFPUNKT 60

Klassikers Träffpunkt 60 för klassis-
ka bilar, mc och moppar i Wenngarns 
slottspark söndagen 19:e september 
överträffade alla förväntningar med 
råge, men bakom kulisserna var det en 
evenemangsmotor som presterade på 
högvarv. 

Wenngarns slott ligger ett par kilo-
meter från Sigtuna. Barockslottet är 
från mitten av 1600 talet med anor från 
1200-talet. Runt slottet finns ett välbe-
varat bysamhälle med 1000 årig histo-
ria. Utbudet är stort för besökare och 
Klassikers träffar är bara en i raden av 
olika aktiviteter som erbjuds i Wenngarn. 
2015 var det premiär för Klassiker på 
Wenngarn med träffpunkt 80 efter flera 
år på Grytsbergs säteri.

Förra årets träffpunkt 80 med, fokus 
på 80-talare, hade cirka 800 besökan-
de ekipage. Tempot var högt även då 
eftersom vi skulle lära oss en nya miljö. 
I år kunde vi platsen men tempot ökade 
ytterligare när vi på söndagens träff tog 

nytt rekord med 1200 ekipage, varav 
300 var fordon från 60-talet. 

Huvuddelen av oss som skulle arbeta 
på träffen kom på lördagseftermiddagen 
för att skylta, märka parkeringar och 
repetera och repetera. Jag ansvarade 
för 60-talsparkeringen och kände mig 
lugn. Hur många 60-talare kan det bli? 
Det är ju gamla bilar man kör ett varv 
runt kvarteret med, inte långkörning till 
Wenngarn. Det borde inte bli mer än 
träffpunkt 80. Men som gammal soldat-
son gick jag ändå igenom reservplaner-
na och bestämde var förstärkningarna 
skulle sättas in.

Allt var, nästan, klart klockan sju på 
lördagkvällen. Då hade flera besökare, 
med 60-talare, anlänt för att övernatta 
på Wenngarns hotell. PÅ parkeringen 
utanför stod Alfa Romeo GTV (116) och 
Giulia (105) samt flera engelska cabrio-
leter som Alvis och jaguar från 60-talet. 
En träffkompis sa att vädret är rätt, entu-
siastbilarna fortfarande påställda och 

träffen har kommunicerats brett så detta 
kommer bli rekord. Jag tvekade men 
insåg samtidigt att de 60-talare som 
stod utanför hotellet var i bättre skick än 
många 80-talarna från 2015.

Söndagen startade kl 0800 i 
Wenngarns Orangeri, två timmar innan 
träffens officiella öppnade. Alla var 
på plats och satt uppradade som i 
Spanarna på Hill Street. Carl Legelius, 
Klassikers chefsredaktör hälsade alla 
välkomna och tackade för att vi var där. 
Sedan tog träffgeneralen Sami Vhriälä 
över och gick igenom alla arbetsupp-
gifter. Samtidigt såg jag genom fönst-
ret hur en BMW M3 E30 rullade in på 
utställningsområdet. De första bilarna 
var redan på infart. 

Vanligtvis rullar de flesta ekipagen in 
tidigt. Troligen för att få marginal till oför-
utsedda händelser men också för att få 
en bra plats, och Klassikers träffar bru-
kar fyllas. Halv tio var stora delar av våra 
planerade ytor fyllda av vackra 60-talare 

och fler var påväg in. 

Klockan 1000 öppnade vi reservytor-
na och då var det fortfarande ett stadigt 
flöde av 60-talare påväg in. 

Variationen i bilmodeller var stor, 
allt från Vauxhall VX4/90 till förlängd 
Volvo PV begravningsbil med tillhörande 
kistvagn till utpräglade sportbilar som 
Porsche 356. Bland Italienska 60-tals 
ekipage såg jag två röda Alfa Romeo 
Giulietta, en tidig Fiat Spider en  Fiat 124 
coupe och minst två Giulia (105). Gäster 
som syntes lite mer, som inte var 60-tal, 
var bland annat en röd mycket patine-
rad Ferrari 330 GTC och en mycket tuff 
Stratosreplika i rallyskrud. En välbekant 
bil som av en händelse parkerades 
bredvid mitt eget fordon var ordförandes 
Alfa Romeo SZ.

Det var samma härliga inflöde på 
alla decennieparkeringar från 50- till 
90-tal. På vår 60-talsparkering använde 
vi parken med äppleträd och höll tum-
marna för att bilarna inte skulle drabbas 

TEXT OCH FOTO: FREDRIK ROMARE

av fallfrukt. En besökare med en fin vit 
Jaguar S-type sa att några äpplen på 
taket spelade ingen roll, han parkerade 
gärna under de saftiga sommaräpplena. 
Det var den andan som präglade träffen. 
Glada och liksom vi mycket imponerade 
över omfattningen på träffen.

Det är nu tisdag och jag är nog fort-
farande lite trött. Det var en av de bästa 
Klassikerträffarna jag deltagit i. Det var 
verkligen en unik upplevelse att vandra 
mellan alla fantastiskt fina 60-talare. Jag 
minns speciellt de röda Giuliettorna och 
den ljusgröna Giulia 1300 (105).

1200 ekipage från 50-tal till 90-tal besökte Klassikers Träffpunkt 60 i Wenngarns slottspark. Claes Johansson och Magnus Björkquist på Klassiker tar en kort paus. I bakgrunden Klassikers Saab 95 husbil.

En av funktionärernas fina GTV. Bredvid står en E-type och en Austin Princess med vinyltak och 
bakom skymtar en bubbla. Alla från 70-talet.



42    KLÖVERBLADET 1976 – 2016 KLÖVERBLADET 1976 – 2016    43

Giulietta Sprint 1962.

Safari VW buss, Hundkoja pickup och en stöddig Giulia.

Fiat 1500 cabriolet och Fiat 124 Sport.

Fiat 500 L.

Fiat 1500 cabriolet.

Trevlig inredning i samma Giulia. 

Giulia 1300.

Det fanns en stor samlarmarknad mitt i 
70-talssektionen. Det fanns ett stort utbud av 
nya och äldre leksaks-, ursäkta, samlarbilar.
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     Webshop  verktygsboden.se Ordertelefon 033-20 26 50 E-post order@verktygsboden.se 

Med reservation för prisförändringar, slutförsäljning  och feltryck.

Butik i Borås Källbäcksrydsgatan 1, Tel. 033-15 72 75

Alla priser är inkl moms!

K
A M P A N J

K
A M P A N

J

2.770 kr
ord.pris 3.369 kr

artnr 496487                         

K
A M P A N J

K
A M P A N

J

23.900 kr
ord.pris 31.940 kr

artnr 484873                   

K
A M P A N J

K
A M P A N

J

499 kr
ord.pris 999 kr
artnr 83954

YOUTUBE FILM

YOUTUBE FILM

14.990 kr
artnr 496471

K
A M P A N J

K
A M P A N

J

2.995 kr
ord.pris 3.995 kr

artnr 495863

9.999 kr
artnr 86801

YOUTUBE FILM

K
A M P A N J

K
A M P A N

J

2.995 kr
ord.pris 3.995 kr

artnr 89292

K
A M P A N J

K
A M P A N

J

6.495 kr
ord.pris 7.990  kr

artnr 70246

K
A M P A N J

K
A M P A N

J

2.395 kr
ord.pris 2.995 kr

artnr 489147                    

En mycket fin replika av Lancia Stratos. Den var till salu.

Nu är klubbens egna vin äntligen på ingång! Vi har i 
samarbete med Aziena Uggiano i Toscana tagit fram ett vin 
med egen etikett och kommer inom kort att kunna erbju-
da detta via Systembolagets beställningssortiment. Så fort 
Systembolagets kvarnar malt färdigt får vi ett beställnings-
nummer att använda oss av.

Uggiano ”Prestige”, som vinet heter, är en Chianti Classico 
DOCG med en lätt doft av viol och körsbär samt tydliga toner 
av vanilj. I smaken är den ett harmoniskt och något torrt vin 
med lätta tanniner och lång eftersmak. Passar både lättare 
rätter så väl som grillat och vilt. Druvorna som vinet är tillver-
kat på är 90% Sangiovese och 10% Canaiolo. Etiketten är 
ritad av vår klubbmedlem Filip Wennergen.  

Vinet har vunnit ett flertal utmärkelser och fick nu senast 
silvermedalj i Mundus Vini för sin årgång 2015. Ni kan läsa 
mer om vinet på www.uggiano.it. Så snart beställningsnum-
mer finns tillgängligt lägger vi ut en blänkare på klubbens 
hemsida.

CHIANTI CLASSICO

DENOMINAZIONE DE ORIGINECONTROLLATA E GARANTITA

PRESTIGE

CHIANTI CLASSICO
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TEXT OCH FOTO: THOMMY LEHRGRAFVEN

24 TIMMAR ALFA ROMEO GIULIA

Inför premiären av nya Giulia hade Holmgrens Bil en täv-
ling på sin Facebooksida. Första pris var ett 24–timmarslån 
av just nya Giulia. Tävlingen gick ut på att beskriva vad du 
skulle göra under ett dygn med Giulian. Det vinnande bidra-
get stämde bra överens med själva grundtanken kring Alfa 
Romeo. ’’Jag skulle börja med att njuta, njuta, njuta och 
sedan skulle jag njuta, njuta och njuta igen.’’ Vem vann då? 
Jo, jag Eder KB–fixare.

Det finns tillfällen här i livet när man 
blir som ett barn på julafton trots mogen 
ålder, och detta var precis ett sådant 
tillfälle. Efter beskedet om att jag vunnit 
tävlingen svävade jag som på moln med 
ett enda stort leende på läpparna. Och 
när jag fick nycklarna till bilen blev leendet 
än bredare. Även vädret var lyckosamt 
– trots mitten av september var det hög-
sommartemperatur. Det var dags att njuta 
av denna nya bil på allvar och bara njuta, 
njuta, njuta…

Även om jag råkar vara 190 cm 
lång hade jag inga problem att hitta en 
bekväm körställning. Stolsdynan var 
dock för kort, och gav mig inte riktigt det 
rätta stödet för lårens undersida. Men 
det glömde jag ganska snabbt. I stället 
for jag hem för att hämta kameran och 
fundera över åt vilket håll jag skulle åka. 
Bestämde mig för Mariestad, där jag 
åkte runt lite i staden. Giulian drog åt sig 
många blickar. Några medelålders herrar 
vred nästan nacken ur led. Det skulle vara 

kul att höra deras kommentarer, men av 
deras ansiktsuttryck och nickande så 
verkade de positivt inställda. Även tjejerna 
tycktes gilla Giulia att döma av blickarna 
(för det var ju knappast mig blickarna 
gällde) men kände att jag måste ut på 
vägen igen. Denna gång satte jag kurs 
mot Kinnekulle där jag hittade trevliga 
och kurviga Alfavägar av skiftande karak-
tär, inklusive grusväg. Körupplevelsen 
kommer jag sent att glömma. Styrningen 
är helt fenomenal, liksom känslan av att 

det finns hur mycket fäste som helst. 
Följsamheten i kurvorna är också en posi-
tiv upplevelse, komfort en annan. Hela 
bilen känns smidig och lätthanterlig men 
är ändå stor och rymlig inuti.

Första stoppet för lite fotografering 
fick bli båthamnen i Hällekis. Där provade 
jag även att sätta mig i baksätet bakom 
förarstolen. Jag fick plats utan problem 
även om det var lite trångt för fötterna. 
Kan nog faktiskt tänka mig att  – kanske 
– sitta där någon gång även om jag helst 
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sitter jag i förarstolen. På passagerarsidan 
fram är det inga som helst svårigheter 
med benutrymmet.

Färden fortsatte på slingriga vägar 
i trakterna av Kinnekulle och jag bara 
njöt och njöt. Stannade till på ett par 
utsiktsplatser för att försöka ta fina och 
rättvisande bilder av Giulia. Många turis-
ter glömde bort turistandet och tittade på 
Giulian i stället.

Motorn var dieseln på 180 hästkrafter 
som tillsammans med automatlådan var 
riktigt trevlig. I Dynamic–läget finns där 
fart så det räcker, men även det mer 
vardagsanpassade normal–läget räcker 
långt. 

Sammanfattningsvis kan jag konsta-
tera att detta är en bil jag skulle beställa 
omgående bara mitt bankkonto vore 
fetare. Kanske den större dieseln lockar 

ännu mer. Även bensinversionerna är 
intressanta, med Quadrifoglio högst upp 
på önskelistan.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort 
tack till Holmgrens Bil för att jag fick 
njuta, njuta, njuta och sedan njuta, njuta 
och njuta igen – och det kan jag lova att 
jag gjorde.
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Specialoljeimportören i Malmö AB • Box 50337, 20213 Malmö, Sweden 
Tel 040-18 66 00 • info@wynns.se • www.wynns.se

RENGÖR DITT 
DIESELPARTIKELFILTER 
INNAN DET ÄR FÖRSENT! 
SPARA UPP TILL 30.000 KR.
Sotpartiklar sätter lätt igen dieselpartikelfiltret. Ett igensatt filter försämrar 
prestanda och är dyrt att byta. Wynn’s har därför utvecklat marknadens 
bästa produkter för såväl akut rengöring som underhållsrengöring. Snabbt 
och effektivt tar Wynn’s rengörare bort sotbildning i ditt dieselpartikelfilter. 
Innehåller Cerium för bästa effekt! 
 
S Enkelt att använda.
S En flaska = en behandling.
S Räcker till 40 liter diesel.

FÖRE ...

... EFTER!

Följ oss på facebook.com/wynnssverige 

ÅTERFÖRSÄLJARE wynns.se/partners

Följ oss på instagram.com/wynnssverige 

BLI MEDLEM

www.alfaromeo.org

Club Alfa Romeo 
Svezia

DU OCKSÅ!

Hur ser klubben ut?
Club Alfa Romeo Svezia (CAR) star-

tade redan 1956 och är en av landets 
äldsta och största märkesklubbar med 
ca 1400 medlemmar utspridda över 
hela landet. Klubbens medlemmar 
äger idag en stor del av det totala Alfa-
beståndet i Sverige. Klubbens officiella 
namn är Club Alfa Romeo Svezia. 
Vanligen kallar vi oss CAR. I medlem-
skapet ingår Klöverbladet, rabatter 
hos valda samarbetspartners och en 
mängd olika aktiviteter som till exempel 
banträffar, familjerallyn, månadsträffar.

Medlemskap
Du kan enkelt bli medlem genom att 

registrera dig och betala medlemskap 
via hemsidan.

Det är sedan också varje medlems 
ansvar att uppdatera ändring av adress 
mm så medlemstidningen Klöverbladet 
kommer rätt.

Klöverbladet
Klöverbladet är vår medlemstid-

ning. Den utkommer vanligen med 
5-6 nummer per år. Innehållet skrivs 
av medlemmarna själva och innehåll-
er reportage om bilar, träffar, projekt, 
resor, möten och även italiensk livsstil 
och mat.

Här är några exempel 
på klubbaktiviteter:
Banmöten

En Alfa trivs på bana. Därför brukar 
klubben beta av olika banor under året. 
Det är mycket uppskattade arrange-
mang som kostar relativt lite då avgif-
ten subventioneras för medlemmar i 
CAR. Bankörningen görs i grupper sor-
terade efter erfarenhet och bil.

CAR Challenge
Klubben har sin egen raceserie där 

samtliga bilar av Italienskt ursprung 
är välkomna. CAR Challenge kör sina 
tävlingar i anslutning till klubbens ban-
möten.

Lokala träffar
I varje distrikts aktvitetscentra har 

vi möten då vi samlas vid ett café, 
pizzeria eller något liknande där vi i 
all anspråkslöshet sitter och berättar 
rövarhistorier, diskuterar kamaxelvink-
lar, pastarecept och liknande. Ofta bild-
as geografiskt sett bekväma grupper 
utanför de stora städerna.

Övriga aktiviteter
Go-kart

Vinterarrangemang på inomhusba-
nor där det viktiga inte är att kämpa väl 
utan att vinna...

Fikasvängar
Allt från picnic i det gröna och tips-

runda till räkfrossa med bil och rejäla 
långhelger runt halva Sverige, nästan. 
Alldeles utmärkta familjearrangemang. 
Wenngarn och Krapperup 1:a maj, 
Roserbergs sista helgen i augusti, 
Taxinge i september är några av träffar-
na när vi klubbmedlemmar möts.

Allt detta och mer därtill i form av kontakter, 
erfarenheter, goda vänner får man som medlem.

Klubbens vision: Samlingspunkten för människor med hjärta för Alfa Romeo. 
Vilket innebär att vi skall initiera aktiviteter och tillhandahålla kanaler och information 

som tillfredsställer medlemmarnas engagemang och nyfikenhet kring företeelsen Alfa Romeo. 
Framförallt ska vi ha roligt!
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’’OSTHYVEL’’
Thomas Lindbergs TEXT: FREDRIK ROMARE FOTO: THOMAS LINDBERG
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F
ör många år sedan hittade jag en 
Giulia 1600 GT Junior i en gam-
mal nerlagd svinfarm. Det var 
en förvaringsplats för ägare som 

inte visste var de skulle göra med sina 
ögonstenar. Det var mörkt och dammigt. 
Bilarna stod glest uppställda längs väg-
garna täckta med gråa överdrag eller 
lika gråa lager med smuts. Giulian var 
nyrenoverad för 10 år sedan och hade 
därefter blivit stående. Den sportbilsin-
tresserade äldre damen orkade inte köra 
mer. Det var det närmaste jag upplevt 
ett barn find.

Thomas Lindberg gjorde också ett 
barn find, eller kanske garage find, när 
han hittade en röd Giulia Sprint GT som 
stått obrukad 30 år i ett garage. Ägaren 
hade ställt undan den efter ett motorha-
veri 1987 och väntade på rätt tillfälle att 
renovera. Skillnaden var att garaget var 
Thomas eget, och det var även Sprinten, 
som han hade köpt av sin morbror när 
har var 22 år.

Solen skiner och jag är framme i 
Hässleholm efter en av mig föreslagen 
inbjudan från Thomas. Hans garage står 
öppet och längst in skymtar bakdelen 
på en röd bertone på kralliga hjul. Jag 
ropar hallå och tar några steg mot gara-
geöppningen men motstår frestelsen 
att kliva in. Snart dyker Thomas upp. Vi 
avklarar hälsandet snabbt eftersom vi 
redan pratat genom en Facebookgrupp 
om Alfa Romeo.

Thomas berättar att morbrodern var 
racemekaniker och reste runt i Europa. 
Sprint var en ovanlig och spännande bil 

på 70-talet, och det tyckte även Thomas 
då. Och efter upprepade övertalnings-
försök sålde slutligen morbrodern sin 
Giulia till Thomas för 7000kr. Det var 
1977. Morbrodern sa till Thomas; du ska 
veta att nu äger du en speciell bil. Men 
att Sprinten var en Alfa Romeo betydde 
inget för Thomas då.

Det var tydligt att Sprinten var spe-
ciell. I Hässleholm kom folk ofta fram 
och frågade och ville titta. Det starkaste 
minnet var samma dag han köpt bilen 
i Ängelholm. På vägen hem blev han 
invinkad av polisen i Hässleholm. En 
stressad Thomas undrade vad han 
gjort. Polisen svarade att han inte gjort 
någonting, de ville bara titta på bilen. De 
hade aldrig sett en sådan förr. Efter en 
grundlig granskning fick han köra igen. 
Sprinten skulle vara Thomas enda bil 
men den skapade för mycket uppmärk-
samhet så den kompletterades med en 
Saab V4.

Det är inte många värdsliga saker 
som följer oss i 40 år, med undan-
tag från LP skivor, kassettband och 
skamfilade leksaksbilar från Corgi. En 
normallång bilrelation handlar om hur 
man renoverat förgasarna, bytt olja eller 
köpt nya däck. För Thomas och hans 
Sprint blir perspektivet ett annat. Det 
omfattar bland annat två helrenoveringar 
av karossen och en helrenovering av 
motorn. Normalt för en bil från 1965, 
men ovanligt för en ägare att uppleva 
med samma bil. 

Under garage days på 90-talet blev 
Thomas kontaktad av en spekulant som 

hittat Sprinten via bilregistret. Efter envis 
övertalning bestämde sig han för att 
sälja. Priset var lågt men Thomas tyckte 
den stått länge och den var ju alldeles 
ihopkärvad. Köparen skulle precis hyra 
släp och var påväg då Thomas insåg att 
detta var fel. Han ringde upp och sa att 
han ändrat sig. Köparen blev missbelå-
ten, men vad skulle han göra. Jag håller 
med Thomas. 

För ett tiotal år sedan vaknade sport-
bilsintresset igen. Tankarna gick mot en 
Corvette. Men Thomas hustru hade en 
bättre idé och föreslog att han skulle 
få igång sin Alfa Romeo igen. Thomas 
visste att efter trettio år skulle det krävas 
en omfattande återuppväckelse. Men 
med stödet hemma tog han beslutet 
att starta arbetet. 2009 hade äntligen 
Sprinten vaknat ur sin törnrosasömn, lite 
stel i lederna men med en unik patina 
från ett nära 40 årigt ägande. Samtidigt 
börjar Thomas faktiskt känna att det är 
dags att någon annan tar vid. Sprinten 
är pigg och fantastiskt charmig men 
familjen saknar ändå bekvämligheten i 
den moderna sportbilen.

För 51 år sedan var Thomas svensk-
sålda Alfa Romeo Giulia Sprint GT ny. 
Modellen, med karosskod 105, intro-
ducerades 1962 som en efterföljare till 
Guliettan. Den delar chassi med berlinan 
fast med förkortad hjulbas. Modellerna 
1965 var GT Junior, GT och GT Veloce. 
Veloce omfattade bland annat högre 
trimning, skålade stolar och ett Veloce 
emblem bredvid höger bakljus. Samma 
år debuterade även cabrioletmodellen 
GTC och tävlingsversionen GTA med 
kaross av tunnare plåt och aluminium, 
rutor i plexiglas och en motor med dub-
beltändning. A står för Alleggerita som 
betyder lättad. 

Sprint skiljer sig från den Giulia coupé 
som kom 1968, även om huvuddelen 

är samma. Karosskoden är fortfarande 
105. De mest framträdande skillnader-
na är dock inredningen som saknar de 
typiska skålade instrumenthusen och 
har istället fyra runda instrument för-
sänkta i panelen. De är hastighet, varv-
tal, oljetryck och bensin samt oljetempe-
ratur och vattentemperatur. Även säten 
och klädsel skiljer. Men de mest framträ-
dande skillnaderna finns på utsidan. 

I fronten har den stående blinkers 
på varje sida. De inleder och förstärker 
den svepande linje som följer coupéns 
karossida och avslutas ovanför baklju-
sen. De enkla sjutums strålkastarna är 
samma format som senare modeller, 
men upplevs större bredvid den höga 
alfanjuren. Den tydligaste skillnaden är 
de karaktäristiska karossvecken mot 
motorhuvens framkant, de som skapat 
smeknamnet ”Osthyvel” eller ”Step 
nose”. Jag förstår liknelsen med osthyvel 
men håller med en yngre person hemma 
som sa att Sprinten liknar en uggla med 
vass näbb och stora ögon.

På förarplatsen i Thomas Sprint sitter 
jag djupt och mjukt. Den kraftiga bruna 
läderklädseln är vackert patinerad. 
Detaljarbetet är mer påkostat än senare 
modeller som har mer av den moderna 
plasten. Tydligast märks avsaknad av 
plast i instrumentglasen som faktiskt är 
av glas. Glas ger ett klart och mjukt ljus 
till de gråblå Jaegerinstrumentens vita 
text och nålar. 

Trots mina 186 cm får jag sträcka på 
halsen för att se över fönsterkanterna. 
Jag känner mig som en liten grabb och 

upplever Sprinten som större än den 
egentligen är. Även den bitiga ratten från 
Moto-Lita, ett tillbehör, och hastighets-
mätaren som går till 220 km/h säger 
underskatta mig inte. Jag tänker på vår 
Citroen 2CV från 1969 som också har 
Jaegerinstrument men bara 18hk. Alfan 
måste varit en mycket speciell bil 1965.

Sprinten står på tidsenliga JP fälgar, 
men originalhjulen finns kvar. I taket sit-
ter en skyport Thomas installerade på 
80-talet då detta var ett eftertraktat till-
behör. Flera gånger har han funderat på 
att stänga hålet. Men eftersom det var 
hans beslut att öppna kan det få vara 
kvar. Plåten är sparad och kostnaden att 
återställa taket är marginell jämfört med 
vad en Giulia Sprint är värd idag. Så 
resonerar man när man ägt en bil i fyra 
sekler med alla modenycker, börssväng-
ningar, världshändelser och melodifesti-
valer som passerat.

Vi dricker kaffe och äter glass på 
Thomas veranda. Jag bläddrar i den 
välfyllda A4 pärmen med dokumenta-
tion. Det är rikligt med fotografier från 
renoveringar och utflykter. I en plastficka 
hittar jag manualen. Den är på engelska 
och innehåller, som manualer gjorde förr, 
kompletta instruktioner för användning 
och grundläggande service. När jag ska 
stänga manualen ser jag uppe i vänstra 
hörnet några nedkrafsade rader av en 
22 åring; inköpt 1977 08 31.

När Giulia introducerades 1962 måste 
den varit lika uppseendeväckande som 
nya Giulia är idag. Tänk om jag skulle 
köpa en ny Giulia i år. Köra 10 år och 

därefter ställa undan den för att sedan 
ta fram den igen 2056. Då skulle jag 
tacka Alfa Romeo för deras riktliga 
utrustning med åttaväxlad automatlåda, 
filhållningsassistans, autobroms och 
parkeringsvarnare. Men vilket barn find!
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ALLEGGERITA!
TEXT: BJÖRN SANDBERG
FOTO: ALFA ROMEO, ALFAHOLICS, BO SKEPPSTAM, PETER HOLBORN, FÖRFATTAREN, INTERNET.

Bild 1. Hettan ökar inför heatkörningen!

Bild 2. Bengt Sjöbergs väl preparerade och körda ”Silja Line-GTV”.

CAR på Gelleråsen.
På Bo Skeppstams stämningsfyllda foto från september 

1984, bild 1, ser vi uppställning inför ”heatkörning”. Detta var 
en enkel tävlingsform som CAR använde under många år, och 
innebar att deltagarna startade en i taget, med rejäla luckor, 
och körde 3-5 varv med tidtagning. Ett mycket trivsamt sätt att 
få in ett tävlingsmoment, utan de risker som gemensam start 
kan medföra. Fordon och förare mot naturlagarna, bästa tid 
gäller, inte den som är tuffast i närkamperna.

Ett ekipage har redan lämnat startlinjen, nämligen Bengt 
Sjöbergs slicks-skodda, mycket snabba Silja Line-sponsrade 
Bertone 2000 GTV, bild 2. Näst i tur är jag, med min 1600 
GTA. Klubbmästare Sören Trygg pekar med hela handen och 
förvissar sig om att tidtagaren utanför bild är beredd starta 
sin Heuer i samma ögonblick som bilen flaggas iväg. Tom 
Carlsson i sin fina Montreal väntar längst till höger. På den här 
tiden gav CAR ut en medlemsmatrikel varje år. I den finns inte 
Åke Rönnerling med, men enligt resultatlistan är det han som 
kör 2000 GTV längst till vänster.

Karlskogabanan.
Banan vid Gelleråsen var fortfarande oförstörd, med oför-

ändrad sträckning sedan 1959, och inkluderade den beröm-
da (beryktade?) Velodromkurvan, bild 3. Den var ojämn, 
och ett stadigt räcke väntande på den som missade spåret, 
men doseringen gav en fin skjuts ut på raksträckan bort mot 
hårnålen. Svackan/kurvan före denna var vid den här tiden 

Bild 3. Gelleråsen i ostympat skick, oförändrad från sent 50-tal till ca 1990.

en riktig utmaning, togs på 5:an, och utan att lätta på gasen. 
Depåkurvan, min favorit, var lite annorlunda och mer krävande 
än sentida versioner. För att få maximal fart ut på start/mål-ra-
kan krävdes att man utnyttjade varje cm av asfalten, och ändå 
räckte knappt raksträckans bredd till.

Alfa i ledning.
Tillbaka till mitten av 60-talet. Alfa Romeo var på fram-

marsch, bilarna i nya Giulia-serien sålde bra, och det fanns 
resurser till nya satsningar, t.ex. tävlingsverksamhet. Man fann 
att Giulia GT faktiskt hade de mått som krävdes för att passa 
i klassen för standardvagnar, Grupp 2. Den vanliga GT:n var 
dock inte snabb nog, så Carlo Chiti i Autodelta fick uppdraget 
att ta fram en tävlingsanpassad version, GTA, där ju A står för 
alleggerita, lättad. Karossen tillverkades i aluminium, popnita-
des till chassiet av stålplåt, bilen fick lättare inredning och gjut-
na magnesiumkåpor i motor och växellåda. Motorn fick ett nytt 
cylinderhuvud, med dubbla tändstift och större ventiler, 45 & 41 
mm diameter, mycket för en 1600. 45 mm Weber DCOE och 
ett effektivare grenrör bidrog till att effekten ökade från den 
vanliga 1600-motorns 106 hp till 115. – Inte så imponerande 
kan tyckas, men motorn hade stor potential för vidare trimning.

De flesta av de 500 tillverkade 1600 GTA:erna var avsed-
da för landsväg, Stradale, men en del gick till Autodelta för 
race-preparering. Man hade lyckats klassa bilen med en 
synnerligen låg minimivikt, 760 kg, så det fanns inga formella 
hinder mot att lätta bilen av hjärtans lust. Motorn modifiera-

des och gav i tävlingstrim närmare 170 hp vid 7000 rpm. Med 
denna maskin, tätstegad växellåda, diffbroms och anpassning 
av hjulupphängningen fick Alfa en vinnarbil, som tog hem pre-
stigefyllda EM för standardbilar tre år i rad, 1966-68. Mer om 
mekaniken senare!

Rindt 1966.
Kanonloppet på Gelleråsen kördes år 1966 i augusti, och 

ett av heaten var för standardbilar grupp 2, upp till 2000 
cc. På åskådarplats stod jag och såg hur Jochen Rindt i sin 
Autodelta-GTA lätt satte den svenska eliten, inklusive Harald 
Kronegård i GTA och Erik Berger, Lotus Cortina, på plats. Han 
var 10 sekunder före Kronegård i mål, och hade en bästa varv-
tid på 1.38.1. Alfans ilskna avgasljud, vackra former och impo-
nerande prestanda satte djupa spår i mitt medvetande, GTA 
blev en magisk bokstavskombination.

Snabbspolning fram till 1972. 
Min fordonspark bestod av 50 % i en Ford Thames buss, 

en Zündapp Combinette moped, en Austin A40 Futura och 
min ögonsten, en MGA 1600 Coupé, bild 4. MG:n var den 
som ägnades mest uppmärksamhet, fick en större och trim-
mad motor, tätstegad växellåda, annan slutväxel, ombyggd 
stötdämpning mm. Till slut gick den hyfsat, men inte tillräckligt 
fort runt Skarpnäck och Mantorp. Jag höjde blicken en smula 
och provkörde för första gången en Alfa Romeo, en 1600 GT. 
– Vilken bil! Kunde blivit affär direkt om det inte dykt upp en 
annons i DN: Alfa Romeo GTA 1600 till salu!
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Bild 4. Björns vagnpark 1972.

Bild 5. Ärrad kämpe, i behov av kärleksfull vård.

Bild 6. Rensad och delvis färdigskrapad interiör. Långt kvar till målet…

Bild 7. Renoverad GTA-topp under hopsättning.

Bilen stod hos en bilfirma på Roslagsgatan och var i ett 
sorgligt tillstånd, misshandlad och fusklagad av någon utan 
minsta ambition att göra ett ordentligt arbete. Motorn gick att 
starta, men kopplingen slirade så mycket att bilen måste bog-
seras upp ur bilhandlarens källargarage. Jag visade upp bilen 
för Lennart Sundin på firma Sportscar, Sveriges då skickligaste 
trimmare och byggare av tävlingsbilar. Han tittade klentroget 
på mitt fynd, och måttade med armen någonstans i mitten av 
kupén, och sa´ ”den har varit intryckt till hit”.

Fynd?
Men det var en äkta GTA, och lite renoveringspyssel var väl 

inget att oroa sig över? Jag hade sedan tre år en någorlunda 
trygg anställning, med regelbunden om än blygsam lön, samt 
tillgång till verktygsmaskiner såsom svarvar, fräsmaskiner mm. 

Jag inhandlade vraket för vad som i dagens penningvärde väl 
skulle motsvara ca 90.000:- – Ja, det är riktigt, min allra första 
Alfa Romeo var en Giulia GTA! Man måste ju börja någon-
stans…

Hur mycket arbete jag köpt skulle visa sig senare… På bild 
5 har objektet just anlänt, och jag kunde inspektera det ordent-
ligt. Uppenbart var att ingen kärlek hade slösats på bilen, det 
mesta var misshandlat, skitigt, krokigt, fusklagat. Bland det 
som uppenbart saknades märktes GTA:ns magnesiumfälgar, 
ratt samt stötfångare. Men, det som hörde till maskineriet 
fanns med, stolarna var de korrekta holkarna som man satt 
i under 60-talets tävlingar. I bråten i bagageutrymmet hade 
någon kastat in en extra kardanaxel, men viktigare, där satt 
den gigantiska 90-literstanken som Autodelta utrustat bilarna 
med då det gällde långlopp. 

Pendling.
Långsamt klarnade det vad jag givit mig in på. Jag hade 

ingenstans att jobba med bilen, men fick tips om ett dubbelga-
rage i ett hyreshus, 20 km från bostaden. Det blev mitt andra 
hem för många år framöver. Började med att rengöra bilens 
undersida, ett skitigt, trist och ohälsosamt arbete med gasollå-
ga och fotogen. Nu blev det uppenbart varför säljaren varit så 
noga med att rostskydda bilens undersida. Tjocka lager under-
redsmassa dolde effektivt skador och fusklagningar. Hela bilen 
behövde renskrapas, utan och innan, och överallt dök det upp 
nya tecken på hårdhänt behandling och usla reparationer. Inte 
ens ratten var oskadad, en av ekrarna hade gått av och lagats 
med plåtbitar, popnitar och tejp, bild 6.

Till slut kunde det tomma skalet köras till blästring. En effek-
tiv metod, men det rann sand ur bilen i åratal efteråt. Det visa-
de sig svårt hitta någon plåtslagare som ville åta sig att snygga 
till den tilltufsade och korroderade aluminiumplåten, men till 
slut var karosseriet reparerat, riktat och klart för lack. – Det 
låter som en saga idag, men lackeringen kostade mig 500:- Ja, 
femhundra kronor, inklusive moms. 

Motorn.
Vid sidan av grovarbetet med karosseriet attackerade jag 

mekaniken. Allt, utom bromsservot, togs isär, inspekterades 
och ompysslades efter bästa förmåga. Motorblocket hade 
nummer AD124 vilket tydde på att motorn hade preparerats av 
Autodelta en gång i tiden. De hade borrat upp insugskanalerna 
och därefter satt i lämpligt formade aluminiumrör, uppenbar-
ligen för att förbättra gasströmningen. GTA-toppen har ven-
tilsäten av brons, och de var rätt slitna och behövde bytas. 
Sätesringarna har en lätt konisk yttersida, och skall monteras 
med storänden först. Metoden jag använde var att kyla ned 
sätena i flytande kväve (-196° C), och så knacka dem på plats i 
toppen. Man får bara en chans, fastnar sätet halvvägs får man 
antagligen förstöra det och börja om igen med ett nytt. Därför 
tillverkade jag ett monteringsverktyg som noggrant passade i 
ventilstyrningen, så att det nedkylda sätet kom exakt på rätt 
plats med ett enda hammarslag. En intressant laboration. På 
bild 7 är cylinderhuvudet under hopsättning, bara sex ventiler 
återstår att montera. Två tändstift per förbränningsrum, och 
med goda ögon kan man ana de välpolerade rören i insugska-
nalerna.

Cylinderdiametern var inte standard 78 mm, utan 78.7 mm, 
för att komma så nära klassgränsen 1600 cc som möjligt. 
Kolvarna var smidda och hade mycket speciella kolvringar, s.k. 
Dykes rings eller L-ringar. Efter att ha sökt över hela Europa 
efter dessa ringar i rätt dimension, hittade jag dem till slut på 
Östermalm i Stockholm…

Som vanligt var det pyssligt att få plats med kolvar och ven-
tiler samtidigt, men till slut kunde kolvar, ventiler och kamaxlar 
samarbeta. Spelet mellan ventiltallrik och kolvtopp, 0.8 mm, 
visade sig vara tillräckligt.

Marelli S119 A.
De dubbla tändstiften i GTA-motorn matas inte av två sepa-

rata fördelare som i 75 Twin Spark. Nej, här kostade man på 
en gedigen Marellifördelare av samma typ som funnits i många 
kvalificerade motorer från Ferrari, Maserati m.fl. Fördelen med 
fördelaren (!) är bl.a. att axeln är lagrad i kullager, både under 
och över brytarna, bild 8. Ingen glappande axel som påverkar 

tändpunkten här inte! Fördelarhuset är rejält tilltaget, inga pro-
blem att få plats med två brytare. Svårigheter råkar man däre-
mot i om man skall uppfylla Alfas instruktion, som säger att de 
främre stiften skall tända en grad före de bakre! I praktiken helt 
omöjligt att åstadkomma med brytartändning, speciellt om det 
skall gälla alla fyra cylindrarna, och under längre tid än ett par 
minuter… Jag gjorde ett avsteg från originalspecifikationen och 
installerade diskret två kontaktfria kondensatortändsystem, och 
fick aldrig några tändningsbekymmer.

Bild 8. Marellis gedigna fördelare, här i dubbeltändningsutförande för 
GTA.
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Bild 9. Oljetråg i magnesium, och tillhörande oljepump.

Bild 10. GTA hade en smalare kylare, för att ge plats till oljekylaren.

Bild 11. Dunlops uppfattning om hur en skivbroms bör vara konstruerad. 
Den diminutiva bromscylindern syns längst till höger .

Dubblerade insatser.
Varför valde då Autodelta dubbeltändning till GTA-motorn? 

– Jo, det hänger samman med motorernas hemisfäriska för-
bränningsrum, som Nord-motorerna fick redan i början av 
50-talet, och som egentligen inte är speciellt bra… Visserligen 
finns plats för stora ventiler, men med kolven i topp liknar för-
bränningsrummet ett halvsfäriskt ”skal” ovanpå kolvtoppen. 
Med ett enda tändstift i centrum tar det lång tid för flamfronten 
att förflytta sig till skalets bortersta delar så att all instängd 
bränsle/luftblandning kan förbrännas. Det är därför de vanliga 
105-motorerna har så hög maximal förtändning som upp till 43 
grader f.ö.d. Med två tändstift strategiskt placerade ”eldar man 
från två håll”, får en snabbare förbränning, och GTA nöjer sig 
med väsentligt lägre maximal förtändning, 32 grader.

Fördelarrotorn har dubbla armar och locket två uppsättning-
ar kabelanslutningar, på olika nivå. Fördelaren drivs som på 
andra 105-motorer av oljepumpen, här med en splines-hylsa 
mellan pump och fördelare. 

Smörja.
Oljetråget av magnesium fanns att få med ett par olika 

djup, det rymligaste kanske med tanke på oljeförbrukningen 
under långlopp.  I trågets övre del satt ett galler, som förhin-
drar olja att plaska upp till vevaxeln, vid stora G-krafter, bild 9. 
Den skarpögde kan här ana reservdelsnumret, som börjar på 
magiska 105.32 = Giulia GTA. Oljepumpen har insugsröret i 
plåt, separat, inte hopgjutet som i vanliga 105-motorer. Genom 
att byta ut röret anpassas pumpen till den aktuella oljesum-
pens djup.

Acqua.
GTA hade en smalare vattenkylare än övriga Giulia GT, 

och gav därmed plats för en oljekylare bredvid, bild 10. Plåtar 
delade in utrymmet framför kylarna i två fack, så att infångad 
luft verkligen strömmade genom båda kylarna. På bilden ur 
reservdelskatalogen ser man även den oljeuppsamlarburk som 
krävs för tävlingsbruk. Något överraskande var den tillverkad av 
simpel stålplåt!

Snarlik bara till det yttre.
Ju mer jag grävde i min GTA-byggsats, desto tydligare blev 

det att Carlo Chitis konstruktörer inte tagit lätt på sin uppgift. 
Man hade verkligen ansträngt sig att bygga en vinnarbil, och 

inte skytt några medel. För ett obeväpnat öga såg bilen ut 
som vilken Giulia GT/GTV som helst, men praktiskt taget allt 
var ändrat, redan på Stradale-GTA. Lägg så till alla optioner 
som klassats in för bilen, och som Autodelta införde på Corsa-
versionen, och man får en helt annan bil. Några exempel: 
Förgasarna matades inte av en mekanisk bränslepump, utan 
av två elektriska Bendix-pumpar. På GTA Corsa satt eleganta, 
nätförsedda och krökta trattar på förgasarna. De mynnade i en 
handknackad luftburk som hämtade in ofiltrerad men kall luft till 
höger om kylaren. Avgasgrenröret var tillverkat av stålrör, inte 
gjutjärn, och anslöts till ett modifierat avgassystem. (I race-ut-
förande helt utan ljuddämpare, mer om detta lite längre fram) 
Styrarmarna, på styrväxeln från ZF och på hjälpstyrarmen, var 
förlängda för att ge snabbare styrrespons. Bromsskivorna fram 
var helt olika motsvarigheten på övriga Giulia-bilar. Inte nämn-
värt större, inte tjockare, inte ventilerade, men annorlunda. 

Freni.
Bromsarna på tidiga Giulia-bilar, inte bara GTA, var tillver-

kade av Dunlop. De främre oken var någorlunda konventio-
nella, men definitivt inte de bakre, som bestod av ett helt litet 
Meccano av armar, länkar, sprintar, fjädrar och allsköns pinaler, 
bild 11. En ynklig liten cylinder var monterad på bakaxelröret 
och dess minimala kolv tryckte på en stötstång i Meccanot, 
vars mekanism klämde klossarna mot skivan. En anordning 
med ett tandhjul skulle göra oket självjusterande, men det fick 
jag aldrig att fungera. I åtgärd före körning ingick därför alltid 
att krypa under, och manuellt justera klossarnas nolläge. Det 
bästa man kan säga om dessa bromsar är väl att de var lätta, 
och att ingen separat handbroms behövdes. Som var vanligt 
på den här tiden var kontakten för bromsljuset hydraulisk, 
ansluten till bromsrören och lamporna tändes då trycket över-
steg en viss nivå.

Huvudbromscylindern till enkretssystemet låg under golvet, 
påverkad av den stående pedalen. Vakuumservot var av hel-
hydraulisk typ, ingen mekanisk påverkan från bromspedalen. 
Bromsservot såg oskadat ut, så det fick endast en kosmetisk 
renovering, öppnades inte. Mycket riktigt var detta den enda 
komponent som omgående krånglade (läckte) då bilen så små-
ningom sattes i drift…

Möblering.
Runt 1977 var karossen äntligen i presentabelt skick, bild 

12. Föregående ägare hade lyckats med bedriften att gatregist-
rera GTA:n, för att göra den mer lättsåld. Mitt mål var aldrig att 
bygga en renodlad tävlingsbil, utan en kompromiss, dräglig på 
landsväg och lysande på banan. Originalinredningen var i mise-
rabelt skick, så här krävdes hjälp. Den uppenbarade sig i form 
av Bengt Blad, numera mest känd som skicklig bilplåtslagare, 
och författare till den slutliga handboken i ämnet. Då sysslade 
Bengt mest med bilinredning, och han var till stor hjälp genom 
att tillverka dörrklädslar, mattor etc. Han monterade också nytt 
innertak och ordnade skinnstoppning till störtbågen.

Ett par moderna, djupt skålade, stolar från Corbeau inhand-
lades under en Englandsresa, och visade sig fungera utmärkt, 
även om de var allt annat än alleggerita. Originalstolarna fanns 
med, men den låga ”hink” till förarstol som Alfas fabriksförare 
fick nöja sig med, den vågade jag inte ens tänka på att använda. 

Dörrbekymmer.
De läsare som ev. fortfarande är kvar kanske lägger märke 

till att bilen på bild 12 saknar dörrar. Dessa tog jag bort på ett 
tidigt stadium, och höll noga reda på de shims som satt under 

gångjärnen. Då det så småningom blev dags montera dörrarna 
igen tog jag fram de arkiverade underläggen, baxade dörrarna 
på plats, dit med distansbrickorna – men inte passade dörrarna 
nu inte… Man kunde knappt tro de kommit från samma bil, så 
usel var passningen. Många timmar senare, och med helt andra 
mellanlägg, gick det i alla fall både att öppna och stänga dörrar-
na utan att det tog i någonstans. Förklaring? Möjligen har hela 
karossen ändrat form vid blästringen, den är inte speciellt styv 
ens på en vanlig 105-coupé, och det popnitade aluminiumskalet 
på GTA bidrar inte till att göra saken bättre. Taket var oroande 
vekt, men styvades upp märkbart då vindrutan kom på plats!

Med mycket goda ögon kan man här ana att det sitter 
korrekta GTA-fälgar på bilen. Vid köpet rullade den på 15 tum 
plåtfälgar, men på 70-talet gick det att stega in på Alfa Romeo 
i Årsta och beställa original magnesiumfälgar i dimension 7x14”. 
Mycket fina och lätta, men bredden medförde problem, ty hjul-
husen var inte dimensionerade för så breda däck som skulle 
kunnat passa fälgarna. Hamnade så småningom på 175/70x14, 
smalt för dessa fälgar, men fungerade faktiskt utmärkt!

Hjulupphängning, anteriore.
Den främre hjulupphängningen påminde om övriga Giulia-

modeller, men det mesta var förändrat, såsom fjädrar, stötdäm-
pare och krängningshämmare. Övre länkarmen var ställbar för 

att möjliggöra camber-justering. Spindelstöttorna, var unika för 
GTA, och hade i Corsa-utförande förlängts med vad som kom 
att kallas GTA-krokar. Dessa fanns i olika längd, för att anpassa 
geometrin till att ge mer eller mindre camberökning vid kräng-
ning. Bild 13.

Hjulupphängning, posteriore.
GTA hade i ursprungligt utförande i stort sett samma bak-

vagn som de vanligare Bertone-coupéerna, men redan efter 
ett år klassade Alfa in en alternativ lösning för tävlingsbruk. 
Den T-arm som vanligen styr bakaxeln i sidled och tar upp 
reaktionskrafter i färdriktningen, ersattes av ett enkelt stag med 
länkhuvuden i ändarna. Sidostyrningen sköttes på helt annat 
sätt, bild 14. På diff-husets baksida monterades en axeltapp, 
på vilken en bronstärning var lagrad. Tärningen löpte i ett ver-
tikalt spår, en kuliss, och kunde röra sig fritt höjdled, men hölls 
orubbligt på plats i sidled.

Kulissen hade invändigt fastskruvade glidytor i stål. Den var 
gjuten i aluminium tillsammans med de stag som lokaliserade 
den i sidled. Snyggt! Säkerligen hade det varit mycket billigare 
och minst lika bra med stag av stålrör, men konstruktörerna på 
Autodelta var uppenbarligen konstnärer, och tog gärna chan-
sen rita något elegant. 

Idén med kuliss-styrning, sliding block var inte ny. Den hade 

Bild 12. Bil i väntan på möblering.

Bild 13. Pilen markerar den s.k. GTA-kroken, som höjer övre länkarmen 
och ger bättre framvagnsgeometri vid kurvtagning.
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Bild 15. Till vänster pinjongen, dess shims S1 & S2, samt de mätfixturer 
Alfa tycker man skall ha. Upp till höger, en mycket speciell avdragare 
för lagerringarna (Finns garanterat inte på Biltema). Hävarm och vikt 
används för att kontrollera lagrens förspänning. Man mäter helt enkelt 
hur tungt det går att vrida runt pinjongaxeln. Med vikten i föreskrivet 
läge skall armen sjunka ca 30 grader.

t.ex. använts av Jaguar på sin Le Mans-vinnande D-type under 
mitten av 50-talet. Det är en effektiv lösning, men transporterar 
vibrationer och ljud från bakaxeln odämpade in i chassiet. Inget 
för den komfortinriktade alltså.

Åter till vår strävsamme renoverare.
Vi skriver nu 1978. Karossen är uppsnyggad, lackad, skad-

or i chassiet reparerade, inte till perfekt skick, men hållbart. 
Golvet, som i Stradale GTA var av stålplåt, bytte Autodelta ut 
mot aluminium på tävlingsbilarna. Fusklagningarna från tidigare 
ägare var nu ersatta med nya, bättre fusklagningar. Resurser 
fanns inte för någon pedantrenovering, ty då skulle stora delar 
av bilen behövt bytas ut. Det viktiga var att hjulen satt på rätt 
ställen, så chassiet var kryssmätt och de små justeringar som 
behövdes, var gjorda. Inredningen var klar, motorn i det när-
maste färdig. 

Målsättningen var att bygga en bil som inte bara var snabb, 
utan som var 100 % pålitlig. To finish first, first you have to 
finish. Elsystemet var i lika bedrövlig skick som resten av bilen, 
så jag bestämde mig för att göra om det i grunden. Ritade ett 
komplett nytt el-schema, med reläer för alla strömkrävande 
delar. Reläerna doldes på en svängbar panel under instrument-
brädan. Denna kopplades för övrigt till resten av bilens system 
med en mångpolig kontakt, så att panelen kunde tas bort som 
en enhet, utan att röra i kabelhärvorna. 

De två elektroniska tändsystemen monterade jag väl skyd-

dade, inne i kupén. De fick dessutom varsin strömbrytare, 
så att föraren lätt kunde kontrollera att båda tändkretsarna 
fungerade. Slog man av ett av systemen sjönk tomgångsvarvet 
märkbart, ett gott tecken. Jag monterade också en tempera-
turgivare i bakaxeln, och en omkopplare, så att bilens ordinarie 
oljetemperaturmätare kunde visa antingen motoroljans, eller 
bakaxeloljans temperatur. Intressant nog var det den senare 
som nådde högsta värden, över 140 grader C.

Scatola cambio.
Växellådan, togs isär och befanns vara i gott skick. Endast 

synkringar och några lager behövde bytas, och de lättborrade 
kugghjulen var av rätt typ, de som gav GTA:ns täta stegning. 
Med de aktuella däcken, 0.86 utväxling på 5:an och slutväxel 
8/41 fick man dessa hastigheter vid 7000 rpm: 60, 91, 123, 155 
och 180 km/h. Notera att gapet mellan växlarna minskar vid 
högre fart, precis som man vill ha på en banbil. Kanske låg det 
något i det som föregående ägare sa´ då han pratade för varan: 
Då man lägger i femman vid 160, axar den som en vanlig bil 
gör på ettan! Wow.

Ponte posteriore.
Bakaxeln var rätt typ, en äkta GTA Corsa-axel, men någon 

gång hade diffbromsen ”försvunnit”. Lyckligtvis kunde man vid 
den här tiden köpa inte bara delar, utan kompletta diffbromsar, 
från ZF. En sådan, med 75 % spärrverkan, inhandlades, och 
monterades under en lång vinter in i bakaxeln, med nya lager 

för pinjong och kronhjul. Lätt att skriva, men inte att genom-
föra. Utan tvekan är slutväxeln det svåraste som finns på en 
105-bil att ge sig på. Det krävs en förfärande massa konstiga 
avdragare och påknuffare, mätutrustningar och en ängels tåla-
mod för att få lagrens förspänning och kugghjulens lägen att 
stämma samtidigt. 

Ett exempel finns i bild 15, som visar hur man enligt Alfas 
handbok skall gå tillväga för att välja de shims, S1 & S2, som 
ger rätt axiellt läge på pinjongen, och samtidigt förspänner 
dess koniska rullager lagom mycket. Att köpa Alfas special-
verktyg var inte aktuellt, så det blev många timmar vid svarv 
och fräs för att tillverka allt som behövdes. Så följde ett stort 
antal laborationer med hopsättning, mätning, demontering, 
svarvning och slipning av nya shims, hopmontering, förnyad 
mätning. Efter ett otal upprepningar, verkade allt vara rätt, och 
det var dags upprepa operationen med kronhjulet, med en ny 
uppsättning verktyg… Till slut gav kvalitetskontrollen sitt god-
kännande, axeln var redo för montering i bilen!

Inkörningsproblem…
Här gör vi nu ett raskt hopp, går förbi en del motigheter som 

inträffade vid första försöket att köra bilen – som att topplocks-
packningen havererade och fyllde oljesumpen med kylvatten… 
Ur och isär med motorn igen, nya tag. De få körda milen avslö-
jade också att kolvar/ringar inte riktigt höll måttet, oljeröken 
var besvärande. Lösningen blev till slut en omgång förstorade 
cylinderfoder och 80 mm smidda Mahle-kolvar avsedda för 
1750. De gav i GTA-motorn 1648 cc, vilket inte var något pro-
blem så länge bilen användes på Club Alfa Romeos banträffar 
eller i andra sammanhang utan 1600 cc klassgräns.

Någon anledning till packningshaveriet gick inte att hitta, 
så det var bara att göra ett nytt försök, nu mer seriöst, genom 
att bromsa motorn hos AB Sportscar. För säkerhets skull 
provkörde jag först motorn i en egen rigg, utan belastning, för 
funktionskontroll och lite inkörning. För ändamålet gjorde jag en 
panel med bränslepump, tändsystem, oljetryck- och tempera-
turinstrument, riggade upp med avgassystem, kylare etc. och 
drog igång, bild 16.

Åtskilliga liter bensin senare, allt verkade bra, nästa steg var 
att förbereda allt för effektbromsningen. Original luftburk, som 
Autodelta hade knackat till, var hopplös ur servicesynpunkt, 
så jag gjorde en egen, som rymde de fina originaltrattarna och 
som dessutom kunde kopplas till ett luftfilter bakom grillnätet. 
Inspektion hos Sportscar visade att grenrör/ljuddämpare inte 
fick plats vid bromsbänken. Därför tillverkade jag en speci-
aldämpare, med samma volym och invändigt utförande som 
original, men med annorlunda rördragning. Allt skulle vara 
så likt förhållandena i bilen som möjligt. Till slut satt motorn i 
Sportscars bänk, bild 17, och Lennart och ”Buris” gick vant 
genom justeringar av förgasare och tändning till dess motorn 
gav sitt bästa, 152 hp vid knappa 7000 rpm. Inte riktigt i nivå 
med de 166 hp som Autodelta registrerat 1965, men bra nog 
med luftfilter och ljuddämpare. Att stå nära en motor som ylar 
på max varvtal och full effekt är en rätt skrämmande upplevel-
se, men både motor och ägare klarade prövningen utan bestå-
ende men. – Nu fanns det hopp för framtiden!

En skröna, kan mycket
väl vara sann!

Avgassystemet på GTA Corsa bestod av ett kort rör som 
mynnade under förardörren. Ljudet från Autodeltas GTA-

motorer var extremt kraftfullt, så plågsamt högt att det kom 
krav från tävlingsarrangörer och konkurrenter om att man 
måste införa någon form av dämpning. Snart nog uppenba-
rade sig fabriksbilarna en liten påsvetsad utväxt på avlopps-
röret, bild 18. Denna lilla ”handväska” borde inte kunna göra 
stor skillnad på ljudnivån, men tystade i alla fall klagomålen. 
Nu kommer vi till det intressanta, dämparen hade ingen som 
helst funktion, den var inte ens ansluten till avgasröret, bara en 
plåtkåpa fastsvetsad utanpå röret! Jag har haft ett originalrör, 
och inspekterat. Man kan inte se något på grund av rörets 
krökning, men jag har ”lodat” med ståltrådar, och det fanns 
ingen som helst öppning från röret till burken! Det var en sken-
bar ljuddämpare! Detta hindrade emellertid inte att liknande 

Bild 14. Bakaxelstyrning med T-arm upp till vänster, samt Autodeltas lösning med kuliss-styrning, 
”sliding block”. Under bilen kan man även skymta en annan GTA-specifik detalj, den lågt monterade 
bakre krängningshämmaren.

Bild 16. Funktionsprov före effektbromsning.

Bild 17. GTA-motorn, komplett med luftfiltersnorkel och avgassystem, 
redo i Sportscars väl inkörda bromsbänk. Sandberg lyssnar uppmärksamt 
medan Lennart Sundin granskar tändstiften för att bedöma om bränsle-
blandningen är den optimala.
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Bild 19. Kraftpaket på väg!

Bild 18. Autodeltas ”ljuddämpare”.

Bild 20. Motor med nummer AD124 på plats i AR 613102. Man kan 
ana att detta inte är en renodlad tävlingsbil, luft tas in genom ett filter 
vid sidan av kylaren och vattenslangar leder till värmepaketet i kupén. 
Kamkåpan är inte original GTA, men oljepåfyllningslocket har rätt utfö-
rande, med anslutning för slang till vevhusventilationen/oljefångarburken.

burkar dök upp hos konkurrenter, som inte hade Autodelta-
preparerade bilar, men trodde att avgassystemet var anled-
ningen till att de blev frånåkta!

Åter till AR 613102.
På bild 19 är motorn i sitt ”slutliga” utförande på väg in i 

bilen. Man kan se att växellådan har grå kåpor gjutna i magne-
siumlegering, men bilägaren har tagit sig för att måla oljetråget, 
också av Mg. Dessutom har han ersatt Weber-förgasarna med 
Dellortos motsvarighet, 45 DHLA.

På Bosse Skeppstams svartvita foto, bild 20, sitter så 
allt slutligen på plats. Notera att lyftbygeln som på vanli-
ga 105-motorer sitter tvärs över toppen, här är monterad i 
motorns längdriktning. Varför? – Jo, annars skulle ett av tänd-
stiften inte gå att komma åt…

Premiär.
Första klubbträffen med min GTA blev på Sviestad 1981 

och på bild 21 ses den väntande på sin tur i depån. Resultatet 
var över förväntan, inga problem uppstod, motorn sjöng 
belåtet upp till 7000 rpm, bromsarna klarade sin uppgift utan 
ansträngning och resultatet blev dagens bästa tid på heatkör-
ningen. Nu var de gångna årens vedermödor glömda, när kom-
mer nästa banträff?

Flitig användning.
Under 1980-talet var jag och AR 613102 entusiastiska del-

tagare på CAR:s banmöten, missade inte en enda träff som 
arrangerades av ”Modersektionen”. (Klubben hade vid den här 
tiden en Sydsektion, som ordnade egna träffar, huvudsakligen 
på Knutstorp) Förutom CAR-träffarna började jag också köra 
”riktiga” tävlingar, i de historiska klasserna. 

Till en början placerades jag och min bil i en klass för grupp 
4-6, dvs. även rena racingsportvagnar ingick. Glömmer aldrig 
då jag blev omkörd av en McLaren M1C på Falkenbergsbanan, 
med ett sådant fartöverskott att GTA:n så när blåst av banan! 
– Stopp ett tag! Omkörd? Ledde jag alltså ett tag före denna 
Can-Am-bil? – Ånej, jag blev varvad, efter 10 varv! 

Bättre gick det 1988: GTA var homologerad både som 
Grupp 2, standardvagnar, och Grupp 3, GT-bilar. Därför kunde 
jag vara med i RHK:s tävlingar för GT-bilar före 1966, upp till 
2000 cc, där jag lyckades knipa totalsegern. Motståndet var 
kanske inte så tufft, men inte minst Mats Israelssons väl körda, 
vältrimmade och extremt lätta MG hade fräckheten att knipa 
starten många gånger. En kul grej på Anderstorp var då jag 
och Mats tillsammans kom ikapp en Porsche 356, och pas-
serade den samtidigt, en på vardera sidan. Om det inte hade 
lyckats, hade Mats knep kanske fungerat: ”Om man har svårt 
komma förbi en gammal Porsche, är det bara att svänga av 

och an bakom den. Då tittar föraren i backspegeln, glömmer 
att växla upp, motorn pajar och så är det fritt fram!”

Summering.
Alfa Romeo Giulia GTA är ett exempel på hur summan av 

delarna är mycket större än de enskilda bitarna ger vid handen. 
Det är ju inte speciellt avancerad teknik, motorn har anor från 
början av 1950-talet, bakvagnen kunde funnits på 30-talet, 
bromsarna var måttligt imponerande. – Men, tillsammans bildar 
delarna en väl fungerande bil, som överträffar sig själv. Den var 
fantastiskt välbalanserad och lättkörd, hittade aldrig på några 
elakheter. Under alla år hände det aldrig att jag snurrade eller 
lämnade asfalten, trots att många körningar skedde i regn och 
halka. 

Tillförlitligheten var också fantastisk. Jag behövde aldrig 
bryta en tävling eller heatkörning. Den (enda) gång bilen strej-
kade, var under ett träningspass. Inspektion visade att kon-
takten som anslöt fördelaren till tändsystemen hade trillat av. 
Intressant nog rörde det sig om en militärgrön, Mil-klassad, dyr 
Cannon-kontakt, som jag investerat i för att få bästa möjliga till-
förlitlighet… Under lång tid körde jag bilen till och från banorna 
för egen maskin, först mot slutet fick GTA:n uppleva lyxen av 
att transporteras till evenemangen på kärra.

Bilen klarade sig också helskinnad genom alla övningar, 
något stenskott var det värsta som drabbade den under alla år 
på banorna. Däremot fick bilen en buckla i aluminiumplåten, på 
en CAR-träff, men det hände ironiskt nog i depån! En vindpust 
tog tag i dörren till en onödigt nära parkerad Sud Sprint, och 
det behövs inte mycket för att trycka in ett veck i aluminium-
plåt. Sudägaren stod för riktning och lack, men arbetet med att 
baxa ut störtbåge mm. för åtkomlighet, fick jag själv ta hand 
om. Jag lät den tidens största plåtmästare, Sven Rådström 
i Spånga, ta göra plåtjobbet. Han lät sin kvalificerade blick 
svepa över bilen, blev inte alltför imponerad, yttrade, ”Hmm, ja 
den är ju i alla fall blank”… – Ja, det var den, som bild 22 från 
Kinnekulle tydligt visar.

Varför??
Så, bilen var fantastisk att köra, gick aldrig sönder, och 

väldigt vacker att titta på. – Så, varför sålde jag bilen 1997? 
Bra fråga… Hade börjat bygga en banbil av en 1600 GT Junior 
redan i slutet av 80-talet. Den var snabbare, inte så ömtålig, 
passade in i Sportvagnsseriens klass Roadsport B och tog från 
1992 all tid och alla resurser. GTA:n bara stod och blev dam-

Bild 21. ABU väntar på sin tur, i Sviestadbanans depå 1981.

Bild 22. Inte mindre än två stycken GTA 1600 i Kinnekulles bandepå. 
Den andra bilen tillhörde Anders Ericsson från Uppsala.

Bild 23. Giulia GTA i depåkurvan på Mantorp, lätthanterlig trots förhållandena…

mig. Den vansinniga prisutvecklingen på gamla tävlingsbilar 
hade inte startat i slutet av 90-talet, men en GTA var ju i all fall 
värd en hyfsad slant. Resonemanget gick så här: Jag har haft 
oerhört mycket glädje av den, många framgångar, aldrig skadat 
den, kanske lika bra sälja nu, innan jag ”sätter den i räcket”? 
– Så blev det, bilen passerade två ägare i Sverige, och finns nu 
hos Alfaholics i England, där den genomgått en oerhört grund-
lig renovering, till ett fantastiskt skick. En vanlig ägare skulle 
aldrig kunna finansiera ens en bråkdel av vad denna firma plöjt 
ned i bilen. Sök efter 613102 på alfaholics.com!

Jag måste tillstå att jag inte var oerhört intresserad av bilens 
förflutna, gick aldrig till botten med dess historia. Efterföljande 
ägare, däremot, gjorde det, och kom fram till att bilen är just 
den GTA som Jochen Rindt körde på Kanonloppet 1966! Det 

innebär att jag och F1-världsmästare Rindt kört samma bil, på 
samma bana! Måste jämföra varvtiderna! Rindt körde på 1.38.1, 
min bästa notering någonsin var 1.38.8. Jag tröstar mig med 
att visserligen har Rindt kört AR 613102 fortare, men ingen har 
kört den mer än jag!



På bordet ligger böcker och fotografier till stöd vid renoveringen av Ferrari 
250 LM.

Magnus visar Engelska hjulet.
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För Alfa Romeo är 
karossdesignen och 
dess ursprung lika viktig 
som motor och chassie. 
Den stärker exklusivite-
ten och kopplingen till 
Alfa Romeos arv. Giulias 
coupemodeller från 
Bertone. Giulietta Spider 
och Giulia Spider sig-
nerade Pininfarina. Lilla 
tvåsitsiga Zagato Junior 
säger sig själv. Bland 
nyare Alfa Romeo finns 
164 och GTV 916 som 
också är Pininfarina. För 
många av oss stannar 
kunskapen där, men 
det riktiga arvet från de 
stora karossbyggarna, så 
kallade coach builders, 
går längre bak än så.

Det är en solig och varm 
lördag i juli. Jag är påväg 
genom Smålandsskogarna 
mot Rydaholm och Motorima 
med Magnus Ahlqvist, en av 
Sveriges bästa coach buil-
ders. Det är svårt att hitta 
och jag försöker minnas mina 
basala frågor. Varför fanns det 
karossbyggare, vad gjorde 
de och varför var det ett så 
exklusivt hantverk? Inser att 
jag inte ens kan förklara skill-
naden mellan en bilplåtslagare 
och en karossmakare, men 
tvekar på om jag ska fråga 
om det. 

Motorima ligger i en vacker 
glänta framför en sjö. Det är 
ett behagligt lugn. Verkstaden 
är byggd som en förlängning 
av familjens villa och speglar 

ett företag där hantverkskunnande och 
ett genuint bilintresse naturligt smält 
samman. Magnus möter mig i entrén till 
Motorimas lokaler. Han är precis hem-
kommen från semestern. Jag blickar in 
i de ljusa och tysta lokalerna. Framför 
mig på tegelgolvet står en Ferrari 250LM 
med bar aluminiumkaross. Blicken irrar 
vidare in i lokalen och studsar mellan 
flera exklusiva sport- och tävlingsbilar. 
Jag påminner mig om att jag är här för 
att förstå karossmakeri och lyckas tillslut 
fiska upp frågeblocket ur bakfickan.

MAGNUS BYGGDE SJU BILAR

Magnus berättar att Motorima starta-
de med pojkdrömmen att bygga ett eget 
bilmärke. Jag reflekterar över mina tidiga 
bildrömmar och inser hur högt Magnus 
satte siktet från början. Detta var på 
80-talet då reglerna för hembygge hade 
lättats och strandloppan beach buggy 
uppstod. Magnus byggde sju bilar med 
egen kaross, de första två med motor 
och chassi från VW Bubbla. 

De inledande karosserna var kantiga 
men redan efter fyra år hade hantverket 
och formkänslan utvecklats till mjukt 

svepande karosser med tydligt form-
språk. När kunnandet ökade började 
Magnus göra egna chassi och spetsade 
bilarna med boxermotorn från porsche 
356. De namngavs till Motorima och alla 
såldes. Nu etablerades även företaget 
Motorima.

INTERNATIONELLA BILSAMLARE

Vi går in i verkstaden. Jag blickar 
över karosser från Ferrari, Maserati, 
Lotus och Alfa Romeo. Jag frågar när 
vändpunkten kom, när gick Motorima 
från att bygga egna bilar till att bli 
en respekterad karossbyggare med 
uppdrag av internationella bilsamlare. 
Magnus stannar upp och tänker efter. 
Han säger att vändpunkten kom i bör-
jan på 1990-talet när Gunnar Elmgren, 
en känd motorsportprofil, ville få hjälp 
med sin Veritas, en tysk racerbil från 
efterkrigstiden baserad på BMW 328. 
Bilen saknade sin aluminiumkaross och 
Gunnar ville att Motorima skulle bygga 
en ny enligt original. Magnus byggde 
karossen och Gunnar blev mycket nöjd. 
Det var vändpunkten, Motorima hade 
genomfört sitt första stora kunduppdrag.

KLÖVERBLADET 
BESÖKER

På 40-talet var kunderna till kaross-
makare ofta förmögna playboys. De 
ville ha en spännande exklusiv bil med 
personlig prägel, och ägandet var säl-
lan långt. En typisk bil var Alfa Romeo 
6C 2500 Spider. Den hade chassi, hjul, 
bromsar och motor från Alfa Romeo. Men 
den låga tillverkningsvolymen kunde inte 
motivera karosspressar. Istället anlitades 
Pininfarina som karossbyggare för den 
handarbetade plåtkarossen. Den ökade 
kostnaden av en handbearbetad kaross 
var inget problem eftersom kunderna var 

Alfa Romeo 6C Corsa med kaross från Carrozzeria Touring Superleggera. Ovanför hänger spant för karossmo-
dell. Bakom syns en Cooper 1964 med tävlingsproveniens från förare som Frank Williams och Graham Hill. 
Den körs regelbundet av Magnus. Till höger skymtar sönernas Ferrari Mondial.

Italienska kudden och klubban samt hammare 
och tillhörande mothåll.

TEXT OCH FOTO: FREDRIK ROMARE
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köpstarka och ofta intresserade att även 
sätta en personlig touch på sin bil. 

Ett annat exempel är aluminiumka-
rossen till Giulia TZ som är signerad 
Zagato. Den har inte någon ägarspecifik 
styling, men ändå är karosserna inte 
identiska mellan de TZ som tillverkades.
Varje kaross har en personlig prägling av 
sin hantverkare. Och Zagato, liksom de 
andra karossmakarna som Pininfarina, 
hade flera karosserihantverkare och 
lärlingar under dem. Det innebär att en 
handarbetad kaross blir en unik individ 
och därmed finns förstås inga reserv-
delar. 

FRÅN FLYGINDUSTRIN

Valet att använda aluminiumkaross 
beror på lätthet men främst på att alu-
minium är lättare att bearbeta för hand 
än stål. Efter andra världskriget var det 
dessutom ont om stål och rikligt med 
aluminium från flygindustrin. Tankesättet 
kring handbyggda karosser och meto-
diken finns fortfarande kvar för mycket 
exklusiva sportbilar i låga tillverkningsvo-
lymer, t.ex. Alfa Romeo Disco Volante av 
Touring Superleggera.

Idag är huvuddelen av kunderna 
återkommande och oftast från utlandet. 
I Sverige är det vanligare att renovera 
själv. Kunderna är kunniga och engage-
rade samlare av exklusiva bilar riktade till 
en världsmarknad. Bilarna de vill få hjälp 
att renovera eller återskapa har ofta, 
eller har haft, en handbyggd kaross i 
aluminium. Och enda vägen att återska-

pa en handbyggd kaross är att vända 
sig till en skicklig karossmakare.

Ofta kommer objekten i flera lådor 
och påsar, då någon tidigare ägare köpt 
ett renoveringsobjekt och startat med 
att demontera allt. Ett vanligt misstag 
som försvårar renoveringen när alla delar 
långt senare ska identifieras, renoveras 
och monteras på rätt plats. Det blir extra 
svårt för Motorima eftersom de sällan 
har kontakt med den som demonterade 
bilen. Men Magnus och Motorimas kun-
der drivs av att innehållet i lådorna kan 
bli något fint, det är en del av utmaning-
en och tjusningen.

Magnus säger att köpa och renovera 
själv alltid innebär att man underskattar 

arbetsmängd och kostnad. Det kan vara 
lätt att motivera köpet av en exklusiv 
sportbil med renoveringsbehov när den 

har lågt pris. Man intalar sig att reno-
veringen av drömbilen får ta tid. Men 
det kräver starkt tålamod, bra kunskap 
och beredskap inför stora kostnader. 
Magnus tveklösa tips är att köpa den 
bästa bil du kan hitta. 

Motorimas kunder är ofta med och 
letar och köper delar men Magnus är 

Alfa Romeo Giulia TZ. En bilmäklare hittade den för 10 år sedan i Holland och Magnus  köpte den på fotografi. 
Mycket dåligt skick från racing. Nu varsamt renoverad. Magnus har kört lite träningsdagar och uppvisning i Norge 
Rudskogen.

Alfa Romeo Giulia TZ. Bak ser man fästen för snabbdomkraft samt hjulens centrumbultar som 
monterades till 1964 24h Le Mans. (bild från 60års jubileum).

Motorrum till Alfa Romeo Giulia TZ. Samma 
motor med torrsump på 1570 cc som sitter i 
Giulia GTA. (bild från 60års jubileum). Notera 
styrningen av luft mot kylaren.

Giulia TZ byggdes för racing. Därför var det 
inte nödvändigt för Zagato att dölja sömmarna 
mellan de sammanfogade aluminiumpanelerna 
i innerskärmen (bild från 60 års jubileum).

Förarplatsen i Giulia TZ. På aluminiumtakets 
innersida ser man fortfarande hammarslagen 
från Autodelta och Zagatos skickliga karossbyg-
gare. Motorima har byggt störtbåge, det hade den 
aldrig som racebil. (bild från 60 års jubileum).

Till vänster Nordisk specialare från 1948. Stått i en lada i 50 år. Chassie och motor från Alfa Romeo 6C 2500. 
Ska genomgå lättare renovering med bevarad patina. Bakom Alfa Romeo 6C Corsa från Carrozzeria Touring 
Superleggera samt en helrenoverad tävlingsklar Austin 7 single seater 1936. Bakom glaset står en Ferrari 250 LM.

projektledare. Viktigt referensmaterial 
och underlag finns i böcker och framfö-
rallt gamla fabriksbilder, om det går att 
hitta. Internet fungerar, men det kan vara 
svårt att bedöma bilders ursprung och 
riktighet, för det är helt avgörande att 
det blir rätt, ner på detaljnivå. Det kan 
vara rätta radien på en sväng, rätta höj-

den på en form. Eftersom bilarna hand-
las på en världsmarknad kan fel betyda 
stora förluster vid en försäljning. 

Karosserihantverket på Motorima är 
helt manuellt. Man ritar på papper och 
prövar. Ibland används band, mallar och 
spant som man lägger papper över. Det 
finns ingen CAD eller scanner. Istället 
vilar det på en kombination av stort hant-
verkskunnande och minst lika viktigt, en 
stark formkänsla och blick för kurvor lin-
jer, likt en skulptör eller konstnär. 

ENGELSKA HJULET

För att forma aluminium används de 
klassiska verktygen, hammare med mot-
håll, träklubba med italienska sandsäck-
en och engelska hjulet. En lärling börjar 
med att forma mindre ytor då metodiken 
för engelska hjulet kräver hög skicklighet 
för stora ytor. Ett exempel är innerskär-
marna på Giulia TZ som är sammanfo-
gade av mindre delar med synliga skar-
var. Eftersom TZ skapades för tävling 
var Zagato och Autodelta mer tillåtande 
med synliga karosskarvar när man synar 
ytorna från insidan. Innerskärmarna är 
troligen utförda av en lärling. Men det 
vackert kurvade aluminiumtaket som är 
format i ett stycke är säkert utfört av en 
av deras skickligare karossmakare.
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Annars är stora aluminium paneler, 
t.ex. en framskärm, ofta sammansvetsa-
de av flera delar. Även idag svetsar man, 
men med TIG som bryter oxidskiktet 
med växelström. TIG ställer dock stora 
krav på renhet. Det är bara 50 grader 
mellan framgång och en plåt som slår 
sig eller får ett smältande hål.

KUNDERNA BER OM HJÄLP

Motorima genomför i princip alla 
steg i en helrenovering. De har även 
kunskap att tillverka  inredning. Magnus 
har en symaskin för bilklädsel och god 
kunskap att använda den. Men stora 
motorrenoveringar lämnar de bort. Jag 
frågar Magnus vilka jobb som är svårast. 
Magnus ler och svarar, att det är de 
svåra jobben Motorima arbetar med. Det 
är därför kunderna ber om hjälp. Jag 
inser att frågan är felvinklad, det är som 
att fråga en konstnär vilken tavla som 
var svårast att måla. 

Men Magnus tänker efter och berät-
tar att patinering är svårt. Patinering är 
en teknik för att få ytor att se åldrade ut. 
Patinering kan användas om du köper 
en ny ratt eller en ny stol du vill ska 
passa till en äldre inredning. Den kan 
även användas för att en karossrenove-

Alfa Romeo 6C Spider med handbyggd plåtkaross signerad Pininfarina.

ring ska smälta samman med äldre par-
tier. Det är inte svårt att få det bra men 
är det svårt mentalt att slita ner ytor 
man precis renoverat. 

En Ferrari från 60-talet kan ha en 
underbar patina som ägaren vill bevara, 
men under arbetets gång kan man inse 
att patinan har sitt ursprung från en 
80-tals renovering. Vill man bevara den 
ändå? Det  är normalt att äldre sportbi-
lar  har renoverats flera gånger. Magnus 
säger att ofta beror ett bevarat origi-
nalskick på att tidigare ägare inte hade 
råd att renovera. Skulle man hitta en 
äldre bil i fint originalskick är det förstås 
värdefullt att bevara, men tyvärr är det 
sällan en sportbil. Magnus gör liknelsen 
mellan gubbmoppar och sportmoppar 
från 70-talet. Det är bara gubbmoppen 
som klarat sig och samma gäller för 
bilar. En Porsche 356 är ofta fixad, trim-
mad och lagad från hård körning, men 
en Amazon kan ha klarat sig riktigt bra.

MILLI MIGLIA 1000

En trend som växer snabbt enligt 
Magnus är att använda sin äldre och 
exklusiva sportbilar i tävlingar, klubbe-
vent och utställningar som Goodwood, 
Milli Miglia 1000. Det är en sund och 

Inredning från Nordisk specialare från 1948.

Ferrari 250 LM, med handbyggd aluminium 
kaross ritad av Pininfarina och tillverkad av 
karossmakaren Scaglietti.

Motorima tipo 7 från 1987 med kaross, hjulupphängningar och chassie 
tillverkat av Motorima. Motor är Alfa Romeo 1.5 liter fyrcylindriga boxer 
med 150 hk och centrummonterade skivor. Vikt 650kg.

Förarplats för Stanguellini. Föraren sitter offset 
till vänster för att samsas med den öppet rote-
rande kardanaxeln.

Svensksåld Stanguellini 1957. Modellen dominerade formel junior 1957-59 och fostrade förare som Fangio. Efter lång 
tävlingskarriär placerades den i en trälåda med titthål, belysning och torrbollar för framtiden. Magnus köpte den, 
tillsammans med lådan, och ska nu renovera den för historisk racing. I förgrunden en Ferrari Dino. I bakgrunden syns 
bland annat Ronnies March.

social trend jämfört med investera och 
spara i garage. Det har medfört att täv-
lingsbilarnas värde ökat kraftigt, trots 
att det är ovanligt med originalskick på 
en tävlingsbilar. Racing sliter enormt på 
mekanik och kaross från knuffar och 
avåkningar. För att en tävlingsbil ska 
fortsätta vara konkurrenskraftig och 
säker måste de repareras regelbundet, 
och då försvinner originalskicket.

HANDBYGGDA KAROSSER

Det har blivit sen eftermiddag och 
mitt block är fullt och likaså huvudet. 
Magnus behöver arbeta och jag använ-
der tiden till att fotografera. Därefter 
tackar jag för att Klöverbladet fick göra 
detta lärorika besök om karossmakeri. I 
bilen på väg hem känner jag att lärt mig 
massor. Jag vågade fråga om skillnaden 
mellan bilplåtslagare och karossmakare. 
Karossmakaren skapar och renoverar 
handbyggda karosser, ofta hela karosser 
och vanligtvis i aluminium. Coachbuilder 
kommer från engelskan och har sitt 
ursprung i den som byggde karosser 
till exklusiva hästvagnar. Jag inser hur 
enormt specialiserat yrket är och då har 
jag bara skrapat på det yttersta oxid-
skiktet.

Ronnies Petterssons March 721x F1 från 1972. Deltog i 1972 GP i Spanien, Monaco, Belgien, 
England och Anderstorp. Finns ett exemplar till som kördes av stallkamraten Nikki Lauda. Ronnies 
bil hittade Magnus för 10 år sedan i England, nedmonterad i lådor och påsar. Kördes nyligt av 
Magnus på Goodwood.
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CHALLENGEFINAL MANTORP 2016

Som vanligt i banmötessammanhang lyste solen över föra-
re och bilar. Perfekta förhållanden för racing och en ovanligt 
greppig bana gjorde att förhållandena för bra och tät racing var 
idealiska. Totalt var 23 bilar på plats, således mer än dubbelt så 
många som kom till start i STCC på Solvalla.

Funktionärsteamet för 2016 med Joakim Knutsson, Mattias 
Arvidsson, Daniel Holm och Aris Stamos gjorde som vanligt att 
det var ordning och reda på alla träningar, kval och race. Alla 
inblandade lyfter på hatten för ytterligare ett proffsigt genomfört 
arrangemang.

Under den andra fria träningen gjordes övningar av rullande 
start. En smart åtgärd för att utbilda både förare och funk-

tionärer i denna konst som av vissa betraktas som ”inte lika 
utmanande och intressant” som en stående start. Konsten är 
dock bra att ha med sig till tävlingar i norska eller europeiska 
tävlingsserierna.

I kvalet toppade som väntat Jens Roos listan efter att 
Kenneth Stefansson havererat sin framvagn på första varvet. 
Mikael Wiklund var näst snabbast följd av Stefan Atterhall, 
båda klass II, och Hans Bjurman som fått fart på sin kompres-
sormatade Giulietta Sprint. I klass III var som vanligt i år Sune 
Svensson i sin lite luggslitna Alfasud snabbast och hamnde på 
åttonde startplats.

Rullande start i race 9 med ett ganska utdraget fält. I täten 

TEXT: DAN-ERIK HANSSON OCH STEFAN ATTERHALL
FOTO: MAGNUS LINDBERG

Claes Hoffsten startade i pole position i race 
10 efter omvänd startordning av de 6 främsta 
från race 9.

Nästan hela Challenge-gänget på formationsvarv till rullande start av race 9.

Välputsade bilar beundras i Mantorpsdepån. 
Nerifrån syns Ola Magnussons, Ronny 

Anderssons och Patrik Hermanssons Alfa 75. 
V6, trimmad TS respektive standard TS.

drog Jens iväg mot en ohotad heatseger före Wiklund. Bakom 
kämpade Atterhall och Bjurman där den förstnämnde fick ge sig 
mot klass I-bilen. Abarthgänget klass II med Lars-Erik Nylander, 
Claes Hoffsten, Mats Forssén och Jonas Klang hade  en intern 
uppgörelse som Nylander gick segrande ur. Mitt i denna Fiat-
skock tog sig Ronny Andersson fram med snygg körning. Längre 
bak fightades klass III-bilarna med sin begränsade motoreffekt 
hårt. Framgångsrikast var Sune Svensson följd av Dag von 
Bothmer och Per Fohlström.

I race 10 var ordningen återställd med stående start och 
omvänd startordning för de sex främsta från race 9. Fältet var 
lite decimerat efter sammanstötning mellan Markus Tåbäck och 
Dan-Erik Hansson, motorhaveri på Benny Steen, Ola Magnusson 

med spräckt kylare efter en lång utflykt i leca-kulorna mot 

Mjölby, Fred-Ove Danielssons motorhaveri.

Claes Hoffsten tog starten från pole position och höll undan 

tills Jens Roos tagit sig igenom från sin sjätte ruta till ytterligare 

en heatseger före Hans Bjurman. Loppets stora behållning var 

kubbningen mellan Mikael Wiklund, Stefan Atterhall, Lars-Erik 

Nylander och Claes Hoffsten och tät racing med små marginaler 

på ett mycket disciplinerat sätt. Målflaggan togs i nämnd ord-

ning. Bakom dessa jagade Sune Svensson hårt för att komma 

ikapp Abartharna i händerna på Jonas Klang och Mats Forssén 

och till slut lyckades han klämma sig in mellan de båda som vin-

nare i klass III före Henrik Ahnfeldt och Per Fohlström.

Tävlingsledare 
Joakim Knutsson.

Stefan Atterhall 
jagar Hans 
Bjurman.
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JENS ROOS – ALFETTA GTV TBI. 

Äntligen driftsäkerhet (nåja) i både 
motor och växellåda gör att den väl-
byggda och utprovade bilen äntligen är 
i ensam topp. GTV i denna form måste 
vara den ultimata Alfan.

RONNY ANDERSSON – ALFA 75 T. 

Seriens snyggaste 75a? Klassisk 
TS-trimning med med enkeltändning, 
Mikuniförgasare och fina inre motorde-
lar. Riktig snabb i sin andra säsong i 
Challenge.

MATS FORSSÉN – ABARTH 595. 

Första Fiaten i Challenge. Nu lättad 
med kolfiberdörrar och snabb som vin-
den. Tidigare känd som ”Smygaren på 
Knutstorp” efter att satt dit alla typer 
av ljuddämpare som fanns att hitta på 
Biltema.

STEFAN ATTERHALL – ALFA 147 GTA. 

Mysig motor och vasst chassi med 
lite ytterligare potential. Risk att det går 
ännu snabbare 2017. 

HENRIK AHNFELDT – ALFA 155 2.0 16V. 

Fjolårets klassmästare får nöja sig 
med en mindre buckla. Bilen har seriens 
lättaste och tunnaste dörrar och ett stuk 
som bara en 155a kan ha.

PER FOHLSTRÖM – FIAT PUNTO GT. 

Mångfärgad liten turbo-Fiat som gått 
snabbare och snabbare under säsongen 
efterhand som chassit blivit vassare och 
Per vanare vid bilen.

SUNE SVENSSON – ALFASUD 1.7 16V. 

Inte den vassaste putsen med ruskigt 
snabb. Mången Klass II-förare har fått 
se Suden i denna vinkel. 801 kg gör att 
en ganska begränsad motoreffekt räcker 
långt, mycket långt. Högst totalpoäng i 
serien.

CHALLENGE 2016

Förare Startnr Kl Totalt Bil R1  R2 B R3 R4 B R5 R6 B R7  R8 B R9  R10 B

Sune Svensson 59 III 92 AR Alfasud 1.7 16V 10 10 1 6 5 1 10 10 1 10 4 1 10 10 3

Per Fohlström 98 III 68 Fiat Punto GT Turbo 4 DNF 1 5 8 1 8 8 1 8 10 1 6 6 1

Henrik Ahnfeldt 63 III 66 AR 155 2.0 TS 6 6 1 10 10 1 6 5 1 DNF 6 1 4 8 1

Markus Tåbäck 12 III 49 AR 156 2.0 TS 5 5 1 8 6 1 3 6 1 6 DNF 1 5 DNS 1

Patrik Hermansson 47 III 31 AR 75 2.0 TS 3 4 1 4 4 1 4 DNS 1 - - 3 5 1

Dag von Bothmer 84 III 22 AR Giulietta 2.0 TS - - - - - - 4 8 1 8 DNF 1

Peter A Kavcic 75 III 20 Fiat Punto GT Turbo 1 3 1 3 3 1 3 3 1 DNF DNS 1 - -

Dan-Erik Hansson 4 III 19 AR Alfetta GTV 2.0 TS 8 8 1 DNF DNS 1 - - - - DNF DNS 1

Johnnie Eliasson 76 III 16 AR 75 2.0 TS 2 2 1 - - - - 5 5 1 - -

Ola Magnusson 47b III 4 AR 75 2.0 TS - - - - - 4 - - - -

Förare Startnr Kl Totalt Bil R1  R2 B R3 R4 B R5 R6 B R7  R8 B R9  R10 B

Stefan Atterhall 16 II 85 AR 147 GTA 3.2 V6 8 8 1 8 10 1 DNF 10 1 10 10 1 8 8 1

Mats Forssén 71 II 69 Fiat 595 Abarth 10 10 1 6 6 1 5 5 1 6 6 1 3 5 3

Ronny Andersson 69 II 58 AR 75 2.0 TS 5 5 1 4 4 1 6 8 1 8 8 1 5 DNF 1

Mikael Wiklund 51 II 51 AR Alfetta GTV 2.0 TS - - 10 8 1 10 DNS 1 - - 10 10 1

Pierre Veiret 40 II 38 AR 2000 GTV 3 3 1 3 3 1 3 3 1 4 5 1 1 3 3

Jonas Klang 68 II 31 Fiat 595 Abarth 4 4 1 - - 4 4 1 5 DNF 1 2 4 1

Nylander/Darbom 11 II 28 Fiat 695 Abarth Evo - - - - 8 6 1 - - 6 6 1

Ola Magnusson 88 II 27 AR 75 3.0 V6 6 6 1 5 5 1 DNS - 1 DNF DNS 1 DNF DNS 1

Rolf Ekman 62 II 13 AR 156 2.0 TS 2 2 1 - - 2 2 1 - - 0 2 1

Fred-Ove Danielsson 83 II 6 AR GTV6 DNS DNS 1 - - 1 1 1 DNF DNS 1 0 DNS 1

Claes Hoffsten 90 II 6 - - - - - - - - 4 1 1

Ragnar Rosengren 77 II 0 AR 156 2.0 TS - - - - - - - - - -

Förare Startnr Kl Totalt Bil R1  R2 B R3 R4 B R5 R6 B R7  R8 B R9  R10 B

Jens Roos 72 I 66 AR Alfetta GTV Turbo 8 4 1 10 DNF 1 - - 10 10 1 10 10 1

Kenneth Stefansson 22 I 56 AR 156 2.0 Kompr. 6 8 1 8 8 1 8 6 1 8 DNF 1 - -

Micha Grönvalls 13 I 46 AR 164 2.0 Turbo DNF 6 1 DNS 10 1 10 10 1 DNF 6 1 - -

Fredrik Hanström 32 I 39 AR 2000 GTV - - - - 5 5 1 6 8 1 6 6 1

Benny Steen 58 I 27 AR 75 2.0 Turbo 4 5 1 - - 6 8 1 DNS DNS 1 DNF DNS 1

Hans Bjurman 66 I 24 AR Giulietta Kompr. 5 DNF 1 - - DNF DNS 1 - - 8 8 1

Claes Hoffsten 89 I 21 AR 156 1.8 Turbo 10 10 1 - - - - - - - -

Niclas Thorell 85 I 1 Fiat Tipo 2.0 Turbo - - - - - - DNS DNS 1 - -

CAR Challenge 2016 Gelleråsen 14/5 Rudskogen 18/6 Kinnekulle 8/7 Kinnekulle 21/8 Mantorp 17/9

Solen skiner över Club Alfa Romeo Svezia 
Challenge. När andra liknade serier som STCC med 
flera har vikande deltagarntal går CAR Challenge mot 
strömmen och ökar år från år. Från fem till tio bilar 
till start 2010 och 2011 till årets normala startfält på 
över tjugo bilar är det ett par steg. Flera av de nya 
bilarna har dessutom visat sig vara riktigt snabba. 

En annan intressant trend är att det, till skillnad 
från tidigare i seriens historia, inte har varit någon 
som gett sig på att trimma sin motor och gå upp till 
en snabbare klass. Förarna prioriterar tydligen att 
raca och förbättra sig som förare istället för att försö-

ka få bilen snabbare. Kloka förare i Challenge.

Andra händelser att nämna för att belysa stäm-
ningen bland deltagarna är på Kinnekulle i juni då Ola 
Magnusson fått haveri på sin 75 3,0 och samtidigt 
Patrik Hermansson konstaterade att han inte kunde 
köra sin 75 TS. Patrik erbjöd då helt sonika Ola att 
köra sin bil till glädje för båda. Modigt av Ola att sätta 
sig i den tip-toppade nr 47 och köra in 4 poäng i 
loppet.

Intressant är också att det bara är två stycken 
bakhjulsdrivna bilar på prispallarna 2016. Kan det 
vara så att framhjulsdrift är snabbare?

FOTO: MAGNUS LINDBERG

Topp 3 i alla klasser

Klass I

Klass II

Klass III

MICHA GRÖNVALLS – ALFA 164 2.0 
TURBO. 

Högsta maxeffekten? Flera motorras 
och konstiga fel gjorde att poängskör-
den 2016 blev skral. Rysligt snabb när 
det allt fungerar. (Foto Mikael Eriksson)

KENNETH STEFANSSON – ALFA 156 TS 
2.0 COMPRESSORE. 

Har hittat snabbheten 2016 men 
otur och haverier på olika komponenter 
har gjort att poängen inte räckte till att 
utmana hela vägen. Vad händer när 
driftsäkerheten är på plats?



76    KLÖVERBLADET 1976 – 2016 KLÖVERBLADET 1976 – 2016    77

CLUB ALFA ROMEO CHALLENGE 2017
Vi har bara hunnit ta några djupa andetag sedan årets 

final avgjordes på Mantorp – men det är redan dags att 
börja blicka framåt…

Joakim Knutsson (tävlingsledare t v) och Aris Stamos (tidtagning) är 
två av de som ser till att CAR Challenge fungerar så bra som det gör.
Foto: Magnus Lindberg

Vår serie växer så det knakar och i takt med det skul-
le vi behöva utöka funktionärsgänget på samma sätt. 
Tävlingsledare Joakim Knutsson har meddelat att han 
gladeligen ställer upp även under nästa säsong, men han 
behöver få lite assistans. Är du en av de som kommer vara 
med på bilden nästa år?

Vi kommer att tillgodose utbildningar för de funktio-
närer som behövs och du behöver inte ha någon tidigare 
erfarenhet – även om det såklart är ett plus. Vill du också 
bli del av det härliga Challenge-gänget och dessutom få 
möjligheten att vara med att ta en av Sveriges fränaste 
racingserier till nästa nivå?

Skicka i sådant fall ett mail till challenge@alfaromeo.org 
så hör vi av oss.

VI HÖRS!
/CHALLENGE-GÄNGET

MEN VEM ÄR DET SOM KÖR EGENTLIGEN?
En händelserik säsong är till ända. Segrare för varje race har 
korats i de tre aktiva klasserna. Tabellen visar vilka som kom-
mer koras till vinnare av de prestigefyllda klass- och seriepo-
kalerna. Många bilar har redan lyfts upp på pallbockar för att 
lagas. Andra har en hel hög med nya snygga gå-lite-snabbare 
delar som bara väntar att få sättas fast. Garagesäsongen star-
tar medan det fortfarande finns löv på träden.

Men för att hela säsongen ska fungera och bilarna ska 
ha någonstans att köra krävs en mängd saker. En seriein-
bjudan skall författas, förankras och distribueras. Innan det 
kan ske måste en funktionärsstab vara etablerad, då denna 
skall kommuniceras i inbjudan. Någon ser till att bilarna har 
serieenhetliga dekaler, någon ansöker om tävlingstillstånd. På 
banan måste någon se till att tidtagningen fungerar, en annan 
skall besiktiga och granska bilarna, en annan mäter ljud och 
en tredje håller ihop allting. Detta är utöver det arbete som 

banmötesgruppen lägger ner för att få till det grundläggande 
mötet.

En snöig morgon den 14:e maj inleddes så årets säsong 
på Gelleråsen. Två tävlingsserier, dubbelt upp att göra. En 
tävlingsdag som fortlöpte utan större incidenter men som var 
ett elddop för en oerfaren tävlingsledare. Med stort stöd från 
domare, teknisk chef och inte minst tidtagningen fortlöpte 
dagen och intrycken var enormt många.

I juli var det dags igen att köra tävlingar i Sverige och den 
här gången stod Kinnekulle värd för äventyret. Med oerfaren 
tidtagare och decimerad funktionärsstab fanns det inte utrym-
me att vela. En större incident i startögonblicket på dagens för-
sta race skärpte upp koncentrationen och många erfarenheter 
inhämtades.

Högsommarvärmen hade knappast släppt sitt grepp om 

oss när Kinnekulle återigen gästades för en tvådagarsövning. 
Mot bakgrund av incidenten vid föregående besök samt stora 
tveksamheter kring starten när serien gästade Rudskogen 
skulle det övas på rullande start. Hur svårt kan det vara frågar 
man sig? Erfarenheterna säger oss att det är otroligt mycket 
svårare än det ser ut och det kräver en stor arbetsinsats. För 
att kunna genomföra detta behövdes ett stort antal extrafunk-
tionärer, något som löstes tack vare ett par förare som inte 
hade möjlighet att köra sina bilar denna helg, men som ändå 
valt att närvara. 

Säsongsavslutningen på Mantorp finns färskt i minnet: en 
dag som bjöd på oväntat bra väder, härlig åkning och inte 
minst ett bejublat champagnesprutande vid prisutdelningen. En 
ordentlig sammanstötning med ansvarsutredning samt ett par 
bilar som valde att parkera lite här och var på banan blev den 
samlade skörden av händelser. 

Att komma in som funktionär i ett redan etablerat samman-
hang kan framstå som lite läskigt och svårt. För mig var det 
inget undantag. Den öppenhet, välvilja och ödmjukhet som 
visades inför och under hela säsongen från både förare och 
övrig organisation har effektivt raderat alla tvivel om att fortsät-
ta. Som del i organisationsstaben får man inte bara möjlighet 
att bygga upp och förändra vår serie. Man får även chansen att 
umgås med ett härligt gäng likasinnade. Att som tävlingsledare 
bli inskolad i säsongen redan innan den drog igång var ovär-
derligt för mig när jag tackade ja. 

Vi behöver bli fler. Fler som kan dela på allt det roliga som 
är att arrangera tävlingar. För när allt kommer omkring, så 
handlar det egentligen bara om leka med bilar.

HÖR AV DIG OM DU VILL VARA MED OCH LEKA!
JOCKE KNUTSSON, 
TÄVLINGSLEDARE CAR CHALLENGE
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TCR international series har genomfört sin åttonde del-
tävling 27-28 augusti på Chang International Circuit i Buriram 
i Thailand. Mulsanne Racing som kör Alfa Romeo Giulietta 
hade en tuff helg. Michela Cerruti var sjuk och kunde inte 
delta. Petr Fulin började bra i Race 1, men efter att ha arbetat 
sig upp från 12:e plats till åttonde plats slutade tvärt. På 13:e 
varvet i kurva 3 fortsatte Giuliettan rakt fram och kraschade i 
hög hastighet med nosen först in i barriären. Fulin klarade sig 
bra men bilen kunde inte repareras till race 2. Enligt teamets 
undersökningar var orsaken troligtvis att hjulbultarna på vän-
ster framhjul hade gått av.

TCR domineras nu av fyra team Team Craft-Bamboo 
Lukoil (484p) med Seat Leon, Leopard Racing (365p) med 

VW Golf GTI, West Coast Racing (349p) från Sverige med 
Honda Civic och B3 Racing Team Hungary (323p) också med 
Seat Leon. Mulsanne Racing ligger på plats sex med 21p. 
Med ny bil och inte lika mycket erfarenhet som de andra tea-
men satte Mulsanne inledningsvis målsättningen att placera 
sig bland de tio bästa. Under Mulsanne med lägre poäng 
finns ytterligare 11 team.

Resorna är många och de längre sträckorna, som den till 
Buriram, sker med flyg. I Europa transporterar Mulsanne bilar 
och utrustning med deras lastbil ”racing truck”. Nästa race är 
i Singapore. Astrid Kurtz, deras informationsansvarig, säger 
att Michela kommer delta och att Petrs bil är reparerad och 
är körklar igen. Det låter bra!

TEXT:FREDRIK ROMARE. FOTO: MULSANNE

TCR INTERNATIONAL SERIES
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Klöverbladet har regelbunden kon-
takt med Mulsanne genom Astrid Kurtz, 
men till detta nummer av Klöverbladet 
har vi även kunnat ställa frågor direkt till 
Michela Cerutti.

How it is to race in TCR series? 

– It is a very good championship 
with high level of competition. There are 
drivers from all over the world and car 
manufacturers investing in it. The races 
are exciting as there is a lot of action 
and many good fights. 

Could you give a short descrip-
tion of driver and engineering pre-
parations for the weekend?

– We plan a strategy before every 
session, deciding what to try and how 
many laps we are going to do. Of cour-
se, we cannot predict everything that is 
happening during the session, but we 
study the racetrack in advance to have 

an idea about the possible issues rela-
ted to it. 

From driver’s point of view, we need 
to stay physically fit and drink as much 
as we can, especially during oversees 
races when it is very hot.

The simulator is also a very good 
instrument to prepare the race weekend, 
as it is very useful to learn new 
racetracks and prepare a possible start 
setup.

Can you tell us some about your 
strategy for free practices and qua-
lification; when to achieve what?

– We decide the strategy session by 
session during the race weekend, conside-
ring the weather, temperatures, grip level of 
the racetrack and fuel consumption.

What is your expectations before 
qualification and Race?

– At the beginning of the season we 

wanted to be in the top 10 as our car 
was completely new and we had much 
less experience  compared to the other 
teams and manufacturers. Race after 
race we have improved and expecta-
tions are higher now. We are ready for 
our first podium now. 

What are your experiences from 
the latest race weekends? Was the 
targets achieved?

– Of course not always things go as 
you want. We have struggled with relia-
bility so far and many times we couldn’t 
finish races with both cars. Speed is 
now good in qualifying, but recently we 
could see that during the race when the 
weather was very hot, we suffer with a 
lot of understeer, which didn’t allow us 
to be as quick as we want. But for sure, 
we can be happy with what we achieved 
so far, since we can stay consistently in 
the top 10 and very close to the top five 
as well. 

MICHELA CERUTTI

TEXT:FREDRIK ROMARE. FOTO: MULSANNE
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T
itanics och Estonias förlisningar 
kommer alltid att beröra oss 
då många människoliv gick till 
spillo. Att Estonia gick till botten 

känns på något sätt, i all sin tragedi, 
begripligt. Man pressade den gamla 
skutan till det yttersta då stormen piska-
de på Östersjön och till slut orkade hon 
inte längre. Men Titanic då? Fartyget 
var nytt, vattnet spegelblankt, himlen 
stjärnklar och månskenet tydligt. Hon 
rör sig över Atlanten med en mopeds 
hastighet och ändå kan man inte undgå 
att gå på ett isberg. Hur var detta möj-
ligt? Berodde det på felkonstruktion hos 
fartyget, en sagolik otur eller rent av 
mänskligt slarv? Ibland har sanningar 
en förmåga att försvinna med åren. För 
mig aktualiserades frågan av att jag av 
en god vän fick en intressant födelse-
dagspresent, Claes-Göran Wetterholms 
bok Titanic. Wetterholm anses vara en 
världsauktoritet i ämnet Titanic och även 
om boken mest handlar om de ombord-
varandes öden finns även en del infor-
mation om vad som föranledde olyckan. 
Med reservation för att jag är en utpräg-
lad landkrabba ger jag ändå min version 
av hur jag kan tänka mig att det hela 
gått till på kvällen den 14 april 1912.

RMS (Royal Mail Steamer) Titanic var 
ett gigantiskt skepp och utrustad med 
all den senaste tekniken. Det byggdes 
på skeppsvarvet Harland&Wolff i Belfast 
liksom alla andra fartyg i rederiet White 
Star Lines flotta. Det var byggt för att 
frakta passagerare, last och post mel-
lan Southampton och New York. Efter 
ett stopp i Frankrike och ett på Irland 
lämnade Titanic Europa på sin jung-
fruresa och satte kurs mot New York. 
Kapten Edward Smith förde befäl trots 
att ha egentligen skulle ha pensionerats 
för flera år sedan. Han var emellertid 
populär hos passagerarna då han var en 
utpräglad sällskapsmänniska. Det sägs 
att vissa passagerare bara bokade bil-
jett om de visste att kapten Smith förde 
befälet. Dessvärre var det nog sämre 
med hans kunskaper om moderna far-
tyg och vilka krav man därför skulle ha 
på besättningen, framförallt hos dem 

TITANIC TILL BOTTEN 
TILL FÖLJD AV EN TABBE?
som skulle framföra fartyget på ett inte 
okomplicerat vatten. En varm vinter 
(global warming redan då) hade gjort 
att många och stora isberg hade brutits 
loss och letat sig ner i Nordatlanten.

Strax före midnatt fick de två utkiks-
männen i förmastkorgen syn på något. 
Det rådde bästa tänkbara siktförhål-
landen men vad hjälpte det när de inte 
hade någon kikare? Kikarna hade man 
inte fått med sig från Southampton och 
två av fartygets viktigaste personer var 
därför tvungna att lita till sina ögon. Att 
isberget var svårt att upptäcka berodde 
delvis på att det hade kapsejsat vilket 
innebär att det vänts upp och ner och 
visade därför upp en gråsvart yta full av 
sten. Till slut slog utkiken i alla fall larm 
genom att klämta tre gånger i klock-
an och använda telefonen till bryggan 
där förste styrman William McMaster 
Murdoch hade befälet eftersom kap-
ten Smith gått och lagt sig. Isberg rakt 
föröver ropade en upphetsad utkik. 
Murdoch tog sin kikare (han hade 
tydligen en) och insåg den fasansfulla 
sanningen i påståendet. Titanic var på 
väg rakt mot ett isberg som bara växte 
i storlek ju närmare det kom. Vad som 
sedan hände var av livsavgörande bety-
delse för Titanic.

Murdoch kom från skotsk familj där 
man ägnat sig åt segling i flera genera-
tioner. Först en bit in på 1900-talet hade 
han börjat arbeta på ångdrivna skepp 
när han anställdes av White Star Line. 
Det ska här nämnas att det är stora skill-
nader på att framföra segelfartyg och 
motorfartyg, bland annat när det gäller 
ordergivning vid gir. På segelfartygen 
levde man kvar i tiden då man använde 
rorkult. Man angav då alltid åt vilket 
håll denna skulle föras vilket är motsatt 
fartygets rörelse. Gavs order om fullt 
roderutslag babord girade båten således 
styrbord. Detta kommandosystem hade 
man inte på Titanic men det fanns kvar 
hos vissa rederier ända fram till första 

världskrigets utbrott. Framförallt fanns 
det kvar i ryggmärgen på gamla seglare 
och det var just detta som drabbade 
förste styrman Murdoch.

Murdoch inser att han har inte myck-
et tid och gör bedömningen att det är 
bäst att passera isberget på babords 
(vänster) sida. Han ger då order till ror-
gängaren ”Dikt styrbord” samtidigt som 
han för upp maskintelegrafen till Stopp 
i maskin och sedan ner till Full maskin 
back. Efteråt kan vi konstatera att bägge 
dessa kommandon var fatala och fatta-
de av en människa utsatt för stor stress. 
Varför? Jo, jag ska försöka sätta oss in i 
vad som hände. När den unge mannen 
vid Titanics ratt fick order om dikt styr-
bord gjorde han som han blivit tillsagd 
och la om rodret så mycket han kunde 
åt styrbord (höger). Kraften till rodret 
gick den långa vägen längs fartygets 
279 meter långa skrov via kättingar och 
vinkelväxlar enligt pilkuggsprincipen (f ö 

konstruerade av André Citroën i Paris) 
och kraften att lägga om rodret kom 
från en stor ångservopump. Men vad 
hjälpte allt detta då rodret lagts om åt 
fel håll? Det dröjde en kort stund innan 
Murdoch upptäckte detta och i ett allt 
högre tillstånd av stress ger han nu kon-
traorder om Dikt babord istället. Titanic 
har just börjat ändra kurs igen då det 
stora dråpslaget kommer. Maskinchefen 
Joseph Bell har just lyckats få stopp på 
de enorma ångmaskinerna och fått dem 
att med full kraft istället driva de två 40 
ton tunga propellrarna baklänges. Den 
propeller som är placerad framför rodret 
har stannat då den drivs av en ångturbin 
som inte är i drift vid back. Resultatet 
blir en enorm turbulens vid fartygets 
roder som i stort sett omintetgör all 
roderverkan. Det hela blir inte bättre av 
att Titanic hade en förhållandevis litet 
roder. Det var inte tänkt att man skulle 
göra några häftiga girar ute på Atlanten 

och i hamn drogs hon alltid av bogser-
båtar.

Det finns olika uppgifter om hur lång 
tid det tog från upptäckt till att man kol-
liderade med isberget. Vissa hävdar 37 
sekunder medan andra uppgifter säger 
flera minuter. När fartyget närmar sig 
isberget ser det först ut som att det hela 
ska klara sig men det är i själva verket 
precis tvärt om. Titanic tar isberget i 
den absolut sämsta vinkeln vilket gör att 
skrovet skrapar isberget i hela sin längd. 
Kollisionen blir knappt kännbar men 
resultatet förödande. Under vattenlinjen 
har isberget skrapat bort massvis med 
nitskallar som håller ihop de en tum 
tjocka plåtarna i skrovet. Hon tar därför 
in vatten i hela sin längd och det hjälper 
därför inte att Murdoch från bryggan 
stänger alla dörrar till de vattentäta skot-
ten. Katastrofen är ett faktum och två 
timmar och fyrtio minuter senare sjun-
ker Titanic ner i det 3800 meter djupa 

havet. De finns de som efteråt hävdar 
att det hade varit bättre att segla rakt 
på isberget. Det hade visserligen krävt 
människoliv och fören hade skadads 
men fartyget hade inte sjunkit. I olyckan 
krävdes mer än 1500 människor liv och 
är därför fortfarande den största kata-
strofen i civil sjöfart. 

Sensmoral. Det är nog ingen överdrift 
att hävda att personalen på bryggan 
inte agerade optimalt i den uppkomna 
situationen. Vad styrmannen försökte 
göra var det Bilskolornas lärobok tja-
tat om i alla år innan vi hade ABS och 
ESP: försök aldrig styra och bromsa på 
samma gång om du kör på halt under-
lag. Koppla ur och styr förbi hindret, var 
budskapet. Samma sak hade säkert 
fungerat för Titanic också men vad spe-
lar det för roll att teoretisera om detta 
nu, 100 år efteråt!?

BENGT 
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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.
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