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I DETTA NUMMER

IN ATTESA…

Tack för Google Translate! 
Rubriken betyder enligt detta 
fantastiska hjälpmedel, I väntans 
tider och det är väl så det känns 
just nu för alla Alfisti, när vintern 
lyser med sin frånvaro, men det 
ändå inte är rätt årstid för att 
lufta pärlorna. Som bilentusiast 
är det ibland så man välsignar 
klimatförändringen med dess 
kortare vintrar, väl medveten om 
att så får man inte tycka! Vad 
gäller Google Translate, skall 
det nog användas med viss för-
siktighet. 

Vid klubbens årsmöte i 
Malmö, berättade jag att diverse 
konstiga mail kommer till ord-
forande@alfaromeo.org Strax 
innan årsmötet kom det ett 
med en bild på en vacker Rysk 
kvinna som gärna ville komma 
till Sverige för att gifta sig med 
”käre ordforande.” Mailet var 
helt klart författat med hjälp av 
just Google Translate, vilket för-
tog dess intressanta budskap. 
Dessutom är undertecknad 
redan gift och hustrun tyckte 
inte heller att vidare kontakter 
med ryskan skulle ske.

Efter klubbens årsmöten och 
det arbete som sker i anslutning 
till dem, infinner sig en viss form 
av stiltje på många håll. Kanske 
välbehövligt med ett litet uppe-
håll för att upprätthålla entusias-
men inom klubben, men nu är 
det full fart framåt igen. Ett möte 
kring Klöverbladets framtida 

utformning har avhållits, liksom 
årets första styrelsemöte. Även 
bland banåkargänget kryllar det 
av energi inför den kommande 
säsongen. Klubbstyrelsen är 
nu mycket mindre än tidigare 
med endast 6 ledamöter och 
vid mötet den 21:e januari kän-
des det konstigt att Annie, Heli, 
Gunnar och Ragnar inte längre 
var med runt bordet. Ersättarna 
Charlotte Jacobson och Patrik 
Germundsson visade dock stor 
entusiasm och kommer säkert 
att göra bra insatser för klub-
ben. Charlotte kommer att ha IT 
frågor som sitt specialområde 
och Patrik kommer att jobba 
med träffverksamheten runt om 
i landet. Läs mer i detta num-
mer om de nya styrelseledamö-
tenas egna presentationer!

Klöverbladet kommer i år 
ut med fem nummer och mål-
sättningen är att nuvarande 
redaktörer skall få sällskap av 
en webbredaktör och att dessa 
tillsammans skall arbeta med 
en förbättrad medlemskom-
munikation via hemsidan och 
Klöverbladet, plus en utökad 
närvaro på sociala medier. Vad 
som behövs är också ett större 
engagemang från er medlem-
mar vad gäller artiklar och idéer. 
Inget är bättre än material från 
medlemskåren, så kom igen! 
Även om du känner dig osäker 
så skriv och skicka till någon 
av redaktörerna så hjälper de 

till med den sista touchen. 
Redaktionskommittén föreslog 
att det skall delas ut ett årligt 
pris till den eller de som bidra-
git på ett förtjänstfullt sätt till 
Klöverbladet. Styrelsen köpte 
idén och från och med i år kom-
mer det att delas ut ett pris på 
2 000 kr vid årsmötet till den 
pristagare redaktionskommittén 
utser. Ytterligare en anledning till 
insats således!

Sedan ett år tillbaka förgyller 
Bengt Diedén Klöverbladet med 
sina fantastiska artiklar, vilket 
vi är tacksamma och glada för. 
Under 2017 får han sällskap av 
ännu en spännande skribent, 
nämligen Carl Legelius som 
är chefsredaktör på tidningen 
Klassiker. Carl är en stor, om än 
inte okritisk, Alfa vän. Med nya 
redaktörer, fler medlemsartiklar 
och dessa gästskribenter kom-
mer Klöverbladet att bli ännu 
bättre. Thommy Lehrgrafven 
står för kontinuiteten med det 
enorma arbete han lägger ner 
för att vi alla skall få njuta av 
en av Sveriges bästa klubbtid-
ningar. 

Bilden ovan, som jag använt 
tidigare i en av mina ledare, 
visar när Carl Legelius tar över 
nycklarna till min SZ:a, vilket så 
småningom resulterade i den 
fantastiska artikeln ”Allt på Rött”, 
om Monstret och David Petrinis 
fina 75 3,0 QV.

Fjolårets jubileumsresa till 
Milano blev mycket uppskattad 
och vid årsmötet föreslog sty-
relsen att vi om möjligt skulle 
göra en medlemsresa varje år. 
Årsmötet samtyckte och nu 
finns det med i årets verksam-
hetsplan. Om aktiviteten kan 
genomföras varje är hädanefter, 
återstår att se då det är ganska 
arbetskrävande, men i detta 
nummer kan du i alla fall läsa 
om årets planerade resa till 
”Silver Flag” i Italien. Resan full-
komligt ”dryper” av Italiensk livs-
stil, racing, natur, mat och vin.

Snart är det vår och då ses 
vi på utställningar, putsträffar, 
banmöten och allt annat som 
ger livskvalitet!
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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 2017
MANUSSTOPP ÄR SENAST 15 JAN., 15 APRIL, 15 JUNI, 15 SEPT. OCH 15 NOV. 

UTDELNING MITTEN AV FEB., MITTEN AV MAJ, MITTEN AV JULI, MITTEN AV OKT. 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 RÄTTEN 

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

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

REDAKTÖRENS HEMADRESS SOM DU HITTAR I REDAKTIONSRUTAN.
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ANSVARIG UTGIVARE OLA SÖDERPALM, 
LÅNGGATAN 15, 544 30 HJO

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

MAGNUS PETSÉN
FILLSTA 223, 832 93 FRÖSÖN
072-735 75 54, 070-291 63 34
ALFA@WORKERSHOP.SE

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
VAKANT
TEL:  
MAIL: 

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

God fortsättning! I år fyl-
ler klubben 61 år, Challenge 
fyller 15 år och Lamborghinis 
Miuras lillasyster Alfa Romeo 
Montreal fyller 50 år. 

Montreal tänkte vi fira i 
ett kommande Klöverblad 
senare i år. Alla Montrealtips 
emottages tacksamt och 
garanteras stor uppmärksam-
het. Vi kommer förstås också 
uppmärksamma Challenge. 
Racingverksamheten kom-
mer synas mer i Klöverbladet 
under 2017. Redan i detta 
nummer kan ni läsa om när 
Patrik Hermansson sladdade 
in i Challenge och fastnade 
där.

Man kan tycka olika om 
värdeökningen på entusiast-
fordon, men en positiv effekt 
är alla bilprogram på TV och 
internet. Det finns en för varje 
smak och det verkar dyka 
upp ett nytt varje månad. 

Jag viker gärna tvätt till 
gamla Top Gear men ogillar 
deras fablesse att mobba 
gamla superbilar.  Som när 
James May fortsatte köra sin 
Lamborghini Urraco med obe-
fintligt oljetryck och för hög 
motortemp. I samma avsnitt 
retade Jeremy Clarkson en 
rostig Maserati Merak och 
Richard Hammond plågade 
en lika rostig Ferrari 308 Dino. 
Onödiga lustmord. 

Min favorit är sympatiska 
Edd China och Mike Brewer 
i Wheeler Dealers. Ett favo-
ritavsnitt är när de räddar en 
illgrön Urraco från ett kallt 
förråd i Polen.  Gillar även far-
bror Wayne Carini i Chasing 
Cars. Kanske tveksamt när 
han berättar om sitt genuina 
bilintresse samtidigt som det 
handlar om mäklarverksam-
het. Men bilarna och ägarna 
är intressanta och Wayne är 
alltid lika kontrollerat entusi-
astisk, och ger intryck av att 
vara riktigt kunnig. Men vem 
vet, det kanske står en mindre 
bildskön bilnörd bakom kame-
ran och sufflerar honom.

Jag vill puffa för Olas efter-
lysning av en webredaktör. Vi 
tror att ett samarbete mellan 
web och Klöverbladet skulle 
kunna ge massa nya ideer 
och uppslag, särskilt för en 

gammal TV-tittare som mig.

Mikael Eriksson ger oss 
ett kåseri över sin 116 GTV. 
Det är en målande text och 
hans beskrivning av nyckeln 
som rasslar i tändningslåset 
får mig att minnas min gamla 
GTV6. För visst har äldre Alfa 
Romeo ett speciellt rasslande 
i sina tändningslås?

Läs gärna om vad MHRF 
ger oss som klubb. Jag har 
främst sett MHRF som en fin 
försäkring, men inser nu hur 
de arbetar för att vårt intresse 
inte ska bedömas på samma 
sätt som bruks- och yrkestra-
fiken.

Kan rekommendera 
Petrolicious youtube-kanal 
som har ett avsnitt om en blå 
Montreal. 

EDER
FREDRIK ROMARE

JAG VIKER GÄRNA TVÄTT
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SEKRETERAR-REFLEKTIONER ROBERT HULTMAN

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

Då har man ärvt en spalt. 
Sekreteraren ska nämligen 
skriva en spalt i Klöverbladet. 
Så har det varit så länge 
någon kan minnas.

Varför det är just sekrete-
raren som ska konstatera att 
våren är här, att sommaren 
kommit eller att vintern rasar 
utanför stugknuten, kan man 
undra. För sån tycks den 
oskrivna instruktionen vara: 
Inled med en redogörelse för 
årstidsväxlingarna. (Det finns 
en risk att ordföranden glömt 
att ta upp det i ledaren.) Följ 
sedan upp med vilka åtgärder 
du vidtagit för dina bilar med 
anledning av årstiden. 

Det är väl lika bra att be 
om ursäkt i förväg. Min första 
spalt handlar om konsekven-
serna av bristande geografik-
unskaper. Och om tåg.

Det finns en ort i Danmark 
som heter Nivå. Hade jag 
vetat det den 27 november 

förra året hade jag sparat 350 
kronor och sluppit åtta plåg-
samma timmar på ett skrang-
ligt nattåg.

Dagen efter årsmö-
tet i Malmö åkte jag till 
Köpenhamn över dagen, 
istället för att åka direkt hem 
till Stockholm. Jag passade 
på när jag ändå var i närhe-
ten. Jag gick till Glyptoteket 
som jag varit på väg till så 
många gånger men av olika 
skäl ändå aldrig besökt. Jag 
hann med en del annat också 
men sen var det dags att åka 
hem.

På Hovedbanegården 
infinner jag mig i god tid på 
perrongen från vilken tåget 
till flygplatsen går. Man får gå 
ner för en trappa, för spåret 
och perrongen ligger på en 
annan våning. En annan nivå 
om man vill. 

På perrongen konstaterar 
jag att digitalskyltarna med 

tågens destination säger 
Lufthavn. Det är någon minut 
till tåget kommer och jag pas-
sar på att ringa ett samtal. 
Sen kommer tåget. Precis 
som jag kliver på ser jag i 
ögonvrån en av dessa desti-
nationsskyltar. Det står ”Nivå 
11-17”, eller så. Jag tänker i 
förbigående vaddå 11-17? Så 
många våningar har de i alla 
fall inte. Jag är glad att jag 
inte behöver tolka den där 
skylten. Mitt tåg står framför 
mig med öppna dörrar. Det är 
bara att kliva på.

De är oväntat lite folk 
som ska till flygplatsen. Jag 
avslutar samtalet och sätter 
mig tillrätta. Stationerna ligger 
tätt. Nørreport, Østerport, 
Nordhavn... Så småningom 
kommer konduktören och jag 
får klart för mig att jag är på 
väg åt fel håll. På väg till Nivå. 

Jag klev av på nästa sta-
tion och väntade på tåget 

tillbaka. 20 minuter på en 
blåsig perrong i Klampenborg 
(En annan plats jag varit på 
väg till många gånger men 
av olika skäl inte besökt. Där 
ligger Dyrehavsbakken.)

Trots att jag från början 
hade god marginal inser jag 
att mina chanser att hinna 
med mitt tåg 18:20 från 
Malmö är minimala. Eftersom 
batteriet i telefonen nu var 
dött hade jag heller ingen 
chans att kolla när jag skulle 
vara i Malmö, om det gick 
några senare tåg osv.

Och jo då. Jag missade 
tåget och det gick ett senare 
tåg. Men istället för att vara 
hemma 23:30 klev jag över 
tröskeln hemma strax efter 
klockan sju på morgonen 
därpå. Men mina geografik-
unskaper är numera på en 
helt annan nivå.

OM NYTTAN AV 
GEOGRAFIKUNSKAPER

MEDLEMSFÖRMÅN! Rabatten gäller endast i Alfa Romeo och Alfa Romeo Classic-menyerna.

Ange koden i kassan så dras 10% av från samtliga produkter i varukorgen.

Rabattkod: CLUBALFA2017

https://supersprint.com.se

NY SAMARBETSPARTNER

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

vara på för våra medlemmar 
och annonsörer.

Jag behöver nog inte 
nämna att Alfaintresset 
flyter i blodet sedan ung-
domen och tillhör skaran 
som ser något speciellt i 
alla Alfas modeller. Allt från 
fina originalvagnar med eller 
utan patina till renodlade 
racebyggen, bruksalfor eller 
utställningsbilar fungerar lika 
bra så länge så länge det 
handlar om en Alfa Romeo. 
Därför har detta inneburit att 
mitt eget Alfaägande spretat 

kraftigt genom åren och de 
flesta modeller har passe-
rat min ägo. Jag tror detta 
breda alfaintresse är av godo 
för att tycka om att ta sig an 
allt som har med Alfa Romeo 
att göra. Detta i kombination 
med mitt stora skrivintresse 
borde skapa en god förut-
sättning för uppdraget och 
förhoppningsvis skapa en 
riktigt bra läsning!

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

MAGNUS PETSÉN 
TILLBAKA I REDAKTIONEN
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SKICKA IN VIKTIGA DATUM FÖR TRÄFFAR, 
AKTIVITETER M.M. TILL 

REDAKTOR@ALFAROMEO.ORG

KLUBBAKTIVITETER 2017

MARS
8 Vinterträff i Linköping
13 Vinterträff i Malmö

APRIL
1 MOTORIMA i Rydaholm
12 Vinterträff i Linköping

MAJ
1 WENNGARNS SLOTT
1 KRAPPERUP

Mer info se www.alfaromeo.org

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 eve-
nemang 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. 

Nästa nummer av Klöverbladet 
beräknas utkomma under vecka 20
med bl.a. bilder från Wenngarn och 

Krapperup.
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Jag har varit alfista hela livet, 
bokstavligen född in i en 
Alfa-åkande familj, och växte 
upp med Bertone, Sud, 116 
GTV och 33:or. Med Alforna 
följde naturligtvis medlem-
skap i klubben och ett glatt 
vinkande längs det svenska 
vägnätet. 

Nu är jag invald i styrel-

sen, det blir andra omgång-
en med några års paus i 
mellan, så det kan hända att 
vissa av er redan vet vem 
jag är. Planen är att jag ska 
hålla i utveckling av hemsi-
dan.

Min bakgrund är en 
filosofie magisterexamen 
från Stockholms universitet 
i Filmvetenskap, Engelska 
och Masskommunikation. 
Jag har arbetat som över-
sättare och är publicerad 
både i Sverige och England. 
Framförallt har jag under 
många år jobbat som pro-
jektledare.

Jag bor i ett rött hus på 
landet i Stallarholmen i norra 
Sörmland med Mats och 
vår vovve. För tillfället finns 

det 5 Alfor på gården varav 
3 håller till i Mats garage 
(det är “mitt kök” och “hans 
garage”). Jag har en vinröd 
GT 3.2 som jag kör överallt 
sommartid, vare sig det är 

till badet eller Italien eller på 
banmötet.

CHARLOTTE JACOBSON
NYA STYRELSELEDAMÖTER

PATRIK GERMUNDSSON

Ciao amici!
Jag heter Patrik 

Germundsson och valdes in 
som styrelsemedlem i Club 
Alfa Romeo Svezia på vårt 
årsmöte i Malmö. Jag bor 

i Ljungby i Småland, är gift 
med Katarina och vi har två 
döttrar i tonåren. Till vardags 
driver jag två företag inom 
skylt- och grafiska bran-
schen. 

Mitt intresse för Alfa 
Romeo började i slutet av 
80-talet då jag fick låna en 
splitter ny Alfa 75 Milano 
av en Alfahandlare här i 
Ljungby. Det blev dock 
ingen Alfa i mina ägor förrän 
2005, då jag köpte mig en 
Bertone 1600.

Sedan dess har det rullat 
några Alfabilar i mina ägor, 
145, 164, Giulietta mm. I 
dag äger jag en 159 Ti och 
en Giulietta Veloce och det 
finns även andra italienska 
bilar i garaget såsom Fiat 
500 Nuova och en Ghibli 
GT. Jag har ett stort intresse 
för italienska bilträffar, men 
även för Italien som land 
med dess mat och kultur.

Förutom ledamot i styrel-

sen har jag även uppdraget 
att vara träffansvarig för 
klubben och hoppas på 
många trevliga träffar under 
2017. Det finns redan ett 
stort antal lokala träffar 
inplanerade, som finns att 
läsa om på aktivitetskalen-
dern på vår hemsida och 
fler träffar är på gång. Är 
det någon som vill ordna 
en träff, stor som liten, och 
känner att ni vill ha lite hjälp 
är det bara att höra av er till 
mig! Men framför allt; Åk ut 
och besök alla de fina träffar 
som redan anordnas!
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Efter många turer med Systembolaget är det 
nu klart för lansering av klubbens vin. Vinet heter 
Uggiano Chianti Classico 2011 och har beställ-
ningsnummer 72405. Lanseringsdatumet är bekräf-
tat till 21 februari. 

Vi har i samarbete med Aziena Uggiano i 
Toscana tagit fram ett vin med egen etikett.

Vinet 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 tillverkat på är 90% Sangiovese och 
10% Canaiolo. Etiketten är ritad av vår klubbmed-
lem 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. 

CHIANTI CLASSICO

DENOMINAZIONE DE ORIGINECONTROLLATA E GARANTITA

PRESTIGE

CHIANTI 
CLASSICO

www.alfaromeo.org

BLI MEDLEM  
DU OCKSÅ!

Klubben söker nu någon, eller några i grupp, som vill ta ansvaret för att 
sköta medlemsregistret. 

Till största delen är registerhanteringen helt automatiserad, men till 
uppgifterna hör att administrera registret på klubbens hemsida, genere-
ra adresslistor för utskick av Klöverbladet, statistik till SBF och MHRF,  
liksom att hantera och skicka ut välkomstpaket till nya medlemmar. 

I princip alla kontakter hanteras via e-post och forum på hemsidan, en 
del av uppdraget är också att planera och sköta aviseringar via epost 
och annonser i KB för medlemskapet. 

Medlemshanteraren fungerar också som kundtjänst för medlemmarna.

Du bör vara noggrann, ordningssam, ha en grundläggande datorvana, 
samt ha en allmänt hjälpsam inställning till att visa dina kompisar rätt. 

Medlemsregistret är klubbens viktigaste resurs och du blir en väsentlig 
del av vårt team. Som medlemshanterare är du kravställare mot klub-
bens registersystem och kan vara med och påverka hur de utformas.

ÄR DU PEDANT 
MED FETISH 
FÖR ORDNING?

SJÄLVKLART ÄR DET HÄR 
NÅGOT FÖR DIG!
Skicka ett mail till: 

styrelsen@alfaromeo.org
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Om du ofta hänger på hemsidan och tycker det skulle vara kul om det 
händer mer och oftare där, så ska du ta chansen nu att bli en i gänget! 
Vi söker medlemmar som vill vara en del av att driva klubbens hemsida, 
skapa mer innehåll och bättre förutsättningar tillsammans. 

Vi söker:

 Dig som vill skriva - artiklar, bloggar, FAQ/wiki. Som vill lägga upp 
 bildgallerier och kanske nörda ner dig i sidor om specialämnen. Du 
 som vill vara kreativ. Vi kallar det: Producent.

 Dig som vill jobba mer i kulisserna och ta fram mallar, jobba med 
 struktur, menyer, lägga upp sidor åt andra. Du som vill planera och 
 skapa organisation. Vi kallar det: Organisatör.

 Dig som vill administrera sajten. Du har gedigen kunskap om datorer 
 och vill jobba med tekniken bakom sajten, med moduler och funk-
 tioner. Du är den med specialkunskap som sköter de mer avancera-
 de funktionerna. Sajten är byggd i DNN (.net). Vi kallar det: Admin.

 Dig som vill engagera dig som moderator och hjälpa till att hålla 
 tonen god i forum och på eventuella bloggar. Du är ett stöd för med-
 lemmarna, som ofta kan rycka in och styra diskussionen rätt redan 
 innan den spårar ur. Vi kallar det: Moderator.

ÄR DU 
HEMSIDANS 
NYA...?

Du är självklart välkommen att delta 
i flera av uppdragen samtidigt! 
Skicka några rader om dig själv 
och vad du är intresserad av till:

hemsidan@alfaromeo.org

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!

Det är 30 år sedan Alfa 
Romeo deltog i F1, men det 
det dyker regelbundet upp 
nya rykten om en come back. 
I slutet på 2016 var det dags 
för pulsökning igen. Sergio 
Marchionne, Fiat Chrysler 
och Ferraris VD, upprepade 
sin vision om Alfa Romeo i 
F1. Marchionne sa att Alfa 

Romeo skulle vara en bra 
plantskola för unga Italienska 
förare och även kunna stödja 
som ett utvecklingsteam till 
Ferrari. Han sa att vi (Italien) 
redan har Antonio Giovinazzi, 
men att det finns fler bra 
förare som behöver utrymme 
i racingen.

Alfa Romeo i F1 kan stärka 

Ferrari genom att använda 
deras teknologi och moto-
rer i sina bilar. De skulle 
även kunna dela kostnader. 
Men även med stöd från 
Ferrari skulle ett inträde i F1 
bli mycket kostsamt, vilket 
Marchionne är väl medveten 
om. Han säger att det är inte 
aktuellt innan Alfa Romeo tjä-

nat tillräckligt på Stelvio och 
Giulia. Och frågan är om för-
säljningsframgångar i Europa 
räcker. Sannolikt behöver de 
även lyckas i USA och Kina, 
där Alfa Romeo ännu är ett 
okänt lyxmärke. Alltså i riktigt 
dags att sätta på TV:n. Men 
tills dess, håll tummarna för 
Stelvio och Giulia.

ALFA ROMEO I F1?

TEXT: FREDRIK ROMARE. FOTO: FRÅN INTERNET.
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Följ med oss på en oförglömlig motorresa 
i gastronomins tecken.

Silverflag 2017

Silverflag 2017 – 16-17-18 juni
När: 14 – 18 juni

Var: Castell arquato, 
Piacenza Emilia Romagna. 
Detta backlopp går mellan 
städerna Castell arquato 
och Vernasca.

Hur: Vi hämtar er på onsda-
gen på Bergamos flygplats 
(Ryanair) eller Milamos 
(SAS, Lufthansa m.fl.) med 
två minibussar, som tar oss 
till vår Agriturismo där vi

bor i fyra nätter.

2017 är det 22:a loppet som 
körs mellan Castell arquato 
och Vernasca. Loppet körs 
som en uppvisning utan 
tidtagning, men lugn – det 
gasas friskt med bilar 
som t.ex Tipo 33, Ferrari, 
Maseratis, Abarth m.m.

Helgen börjar med att gäs-
terna har möjlighet att tuna 
in sina bilar på Varano

de Melegari. Denna bana 
är vackert belägen i de 
Appeninska bergen.
Fredag är det inskrivning 
och uppställning.
Lördagen körs ett lopp på 
förmiddagen och ett på 
eftermiddagen.
Antalet bilar som körs bru-
kar vara 220-230 stycken.
Vi kommer även att göra 
en charkprovning, en ost-

provning och en vinprovning 
under dessa dagar.

På söndagen tar vi med er 
tillbaka till respektive flyg-
plats och önskar er en trygg 
hemresa – och på återse-
ende!

För ett utförligare resepro-
gram, ring eller maila oss på: 

0725-10 60 11

gusten60@hotmail.com

Resefakta för 5 dgr

Pris: 5.950 kr (exkl. flyg)Tillval: 995 kr enkelrum
I priset ingår följande:
 Fyra övernattningar Antica Torre  (del i dubbelrum)
 Fyra middagar exkl. dryck Tre luncher exkl. dryck
 Hämtning och trp med minibuss 1 Vinprovning 
 1 Ostprovning
 1 Charkprovning 
 Lokalguide

OBS! Flygresa bokas 
och betalas av er själva.
www.vernascasilverflag.itwww.anticatorre.it
www.salumificiopevericarlo.itwww.latosa.it
www.tenutailpoggiolo.it
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Alfa Romeo debuterade 

med Stelvio SUV på Los 

Angeles bilmässa, men hitin-

tills har vi bara sett toppmo-

dellen Quadrifoglio. Men nu 

visar Alfa Romeo den mindre 

kraftfulla och mer folkliga 

Stelvio First Edition och den 

finns nu att beställa i Europa. 
First Edition ger oss en bra 
bild av vad de mer moderata 
modellerna kommer innehålla. 

Stelvio First Edition kom-
mer ha standard fyrhjulsdrift. 
Motorn är en turboladdad 
2.0-liters bensinmotor på 280 

hk. Det räcker för att skicka 
terrängbilen upp till 100 km/h 
på 5.7 s. Toppfarten på raka 
asfalterade skogsvägar är 
230 km/h.

Exteriört har First Edition 
bland annat 22 tums alumi-
niumhjul, bi-xenon framljus, 

kromade fönsterlister, belysta 

dörrhandtag. Interiört finns 

läderklädsel, träpaneler, 8.8 

tum infotainmentsystem 

display och 3D navigering. 

Standard säkerhetsutrust-

ning är forward collision 

warning system, integrated 

braking system, autonomous 
emergency braking och lane 
departure warning. Den har 
parkeringssensorer och back-
kamera och även eldriven 
baklucka.   

Alfa Romeo kommer 
att erbjuda tre modeller av 

Stelvio. Basmodellen, en TI 

modell med paketen Sport 

och Lusso och Grizzlybjörnen 

Quadrifoglio med 505 hk V6 

som avverkar 0-100 km/h på 

3.9s. Quadrifoglio kommer 

bland annat utrustas med kol-

fiber inredning och speciella 

sportstolar. Den kommer även 
ha adaptiv hjulupphängning 
med Race mode som stan-
dardutrustning. Alfa Romeo 
säger att försäljningen av 
Stelvio Quadrifoglio kommer 
starta andra kvartalet 2017.

Jag har läst om Stelvio 

Quadrifoglio och undrar om 

den har dragkrok? Men med 

hästtransport påkrokad och 

en lite för snabb vickning på 

gaspedalen skulle förmodli-

gen islandshästen sätta sig 

på baken och aldrig ställa 

upp på vagntransport igen.

STELVIO FIRST EDITION
TEXT: FREDRIK ROMARE. FOTO: ALFA ROMEO

’’Alfa Romeo kommer att erbjuda 
tre modeller av Stelvio.’’ 
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Om man bara flanerade 
längs denna lilla gata i 
utkanten av Milanos indu-
strikvarter så skulle du 
inte ens upptäcka denna 
byggnad och dess inne-
håll. Byggnaden är helt 
anspråkslös och du skulle 
lätt tappa orienteringen i ett 
område där alla byggnader 
ser lika ut. Speciellt inbäd-

BESÖK HOS VÄNNERNA I MILANO
TEXT: MAGNUS PETSÉN. FOTO: AXEL LINDGREN OCH THOMMY LEHRGRAFVEN

dad i den italienska mor-
gondimman.

För att hitta Alfa Blue 
Team måste du veta var du 
ska och framför allt ha en 
riktigt god anledning för att 
ha fått reda på adressen. 
Detta då vanliga besökare 
inte får tillträde utan endast 
gäster som med speciell 
anledning och godkännande 

får besöka denna inrättning. 

Vi hade en sådan anled-
ning. För vi är ju också entu-
siaster av stora mått precis 
som vännerna i Alfa Blue 
Team. Vi blev accepterade 
att få besöka denna otroliga 
samling och möta dessa 
fantastiska entusiaster.

Vad är då Alfa Blue Team 
egentligen förutom sitt 
mytomspunna rykte om 
sig och sina otroliga bilar. 
Enklast är nog att beskriva 
denna samling individer 
som en grupp vänner som 
helt enkelt har haft som 
intresse att spara och vårda 
bilar och mystik kring Alfa 
Romeo. Samlingen av bilar 
riktar in sig på modeller 
strax efter kriget och fram 
till när Fiat började ta över 
verksamheten. Namnet 

på föreningen, klubben, 
samlingen eller vad det här 
egentligen är kommer från 
grundaren och racingle-
genden Gianfilippo ”Gippo” 
Salvetti som lät denna klubb 
få bära namnet efter dennes 
sista racingteam ”Alfa Blue 
Team”.

Av förklarliga skäl 
innehåller denna samling 
bilar från Gippos racinghis-
toria men också fantastiska 
bilar som aldrig tidigare 
varit i produktion och ännu 
mindre visats offentligt. 
Svaret på frågan om varför 
man inte sett en modell tidi-
gare som dock står framför 
oss i fullt körbart skick 
tycks enkelt. Detta är det 
enda exemplaret som finns. 
Någonsin. Svårare än så är 
det inte hos Alfa Blue Team.

Bilarna är i blandat skick 
och även varierar graden av 
modifieringar. Vi frågar om 
de tävlar med dessa bilar i 
något som skulle likna våra 
historiska tävlingar men 
får svaret att det gör man 
inte. Man deltar inte heller 
i utställningar eller använ-
der bilarna i reklamsyften. 
Bilarna vårdas med vär-
dighet känns det som. De 
är bevarade med den själ 
som de byggdes med säger 
någon. Det känns riktigt och 
sant. 

Men man kan inte låta 
bli att fråga sig vilka de är 
dessa ur-entusiaster. Vi 
måste ju fråga så klart och 
svaret blir lika enkelt som 
den om oupptäckta model-
ler. De ser sig helt enkelt 
bara som en grupp vänner 
som tycker det är kul med 
dessa bilar och njuter av att 
bara ha dem. Dock startas 
de och servas i den egna 
verkstaden för att inte för-

falla till musieobjekt. Alla 
fungerar och är kördugliga. 
Det är viktigt att poängtera. 

Vi får också snart klart 
för oss att Alfa 75 är den 
sista riktiga Alfan och att 
även 164:an kvalar in då 
den togs fram innan Fiat tog 
över verksamheten. Men 
dock inte som en riktig Alfa 
men nästan. Det är alltså 
inte fast i vilket hjulpar som 
driver utan mer en fråga om 
känsla för märket och dess 
identitet. Alfasjälen vilket 
dessa vänner tycker för-
svann med Fiats övertag av 
företaget Alfa Romeo.

Vi går vidare från bil till 
bil och fortsätter förvånas 
över modeller som tex Alfa 
90 i kombiutförande, En 
bepansrad Alfa 6 som ägts 
och brukats av Aga Khan, 
Limousiner byggda för 
Italiens parlament,  Jeepar 
byggda för militärt bruk 
kallad ”Matta” och så vidare 
bland otaliga Race-Suddar 
och 33:or.

Givetvis innehåller sam-
lingen också ett par fina 
Montreal, en samling av 
orörda 75 Turbo Evo, ES30 
Zagato och vi får veta att 
många av bilarna är ore-
noverade trots att vissa av 
dem ser ut som de rullade 
av bandet förra veckan. Vi 
får se och bevittna en park 

av Alfa-bussar och last-
bilar. Det finns även båtar 
i samlingen samt ett kök 
designat och tillverkat av 
Alfa Romeo. Tiden känns 
för kort och man skulle vilja 
tillbringa mer tid i denna 
otroliga atmosfär av Alfa 
Romeo.

Det är svårt att ta in alla 
synintryck och det finns 
mängder av kuriosa från 
Alfa Romeos storhetstid. Ett 
bibliotek med mängder av 
litteratur från förr och nu. 
Helt otroligt att vi fått möj-
ligheten att ta del av detta 
och kommer alltid vara 
tacksamma för att vi fick 
tillträde. 

Jag tror ingen lämnade 
Alfa Blue oberörd och dis-
kussionerna efteråt får oss 
att inse att alla sett saker 
som ingen annan såg. Det 
var helt enkelt omöjligt att 
ta in alla intryck.

Men om man ska försöka 
sig på en sammanfattning 
av upplevelsen så blir det 
att detta är helt unikt och 
att detta fantastiska histo-
riedokument skapats och 
vårdas av likasinnade med 
oss. Vi som brinner för Alfa 
Romeo och dess historia 
både förr och även i fram-
tiden.

Alfistis helt enkelt.

Bepansrad Alfa 6 som ägts och brukats av Aga Khan.

Alfa Romeo A12 för sköna semesterturer.

Racesud och en gokart med Alfa-kaross.

Förväntningarna var höga inför besöket hos Alfa Blue Team.

Vy över första våningen.

Den försa Alfan som vår guide ägde, Giulia SS från 1967.

Inte bara bilar har tillverkats 
i Alfa Romeos fabrikslokaler.

En rad av gamla fina Alfa-
modeller från 1947 och framåt.

’’Det är svårt 
att ta in alla 
synintryck...’’
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1900 Sprint-53. Vilken sexig bil, kolla bara kofångarna. 

Lååångt från amerikanska säkerhetskrav.

Avundsjuk brukar jag inte bli, men här ligger det och lurar.

Välfylda hyllor med allehanda litteratur om Alfa Romeo.

Som fd verksam i arkitektbranschen. Detta är vackert.

Bara att komma in i lokalerna och mötas av en miljö med så 

mycket vackra Alfor.

Finns det sådan lokaler i Sverige?

Man kan tänka sig vilka trevliga möten dessa herrar har 

kring sitt konferensbord.

Efter Alfa Blue Team åt vi lunch, pasta carbonara med 

rött vin. Fantastisk gott i en härlig miljö.

TEXT OCH FOTO: THOMAS JOHANSSON

TEXT OCH FOTO: AXEL LINDGREN

’’Ett minne man lever länge på.’’

’’Museet var helt fantastiskt!’’

Mina bilder från resan innehåller en hel del Alfisti som fotogra-

ferar alfor...

Stilstudien var mycket underhållande.

Det är så underbart roligt att umgås med personer som har 

ett passionerat intresse för någonting.

Jag skrattade och myste, inte kunde jag någonting om 

modellnamn eller årtal, men jag lyssnade och försökte lära mig.

Roligaste bilden var nog ändå när sju stycken samtidigt 

fotograferade Carabinieri – italiensk ordningspolis – på torget 

framför Domen. De rara grabbarna, ordningspoliserna, i bilen 

log åt oss Alfisti!

Jag brukar säga till vänner (som inte är Alfa Romeo-folk) 

när de frågar mig om resan och hur jag tänkte när jag åker till 

Milano utan att känna en själ, hur kunde du CHANSA SÅ?

Men jag hade hela tiden en magkänsla om att detta blir så 

skoj. Jag åkte ned med 21 andra personer varav jag var ytligt 

bekant med 3 stycken sedan tidigare.

Hem åker jag med flertalet nya goa vänner!! Det är ju under-

bart och roligt.

I min fotbok skrev någon ”lyckliga nördar” vid en bild av oss 

hos Alfa Blue Team.

I entrén till Alfa Blue Team kunde man se en stor trämöbel, 

det var en arkivmöbel med utdragbara lådor, en låda för varje 

medlem. Det var deras analoga ”inkorg” eller brevlåda!

Den riktigt lyste av historiens vingslag och kändes som en 

frisk fläkt i denna vår digitala värld.

Roligaste bilden var nog ändå när sju stycken samtidigt 

fotograferade Carabinieri – italiensk ordningspolis – på torget 

framför Domen. De rara grabbarna, ordningspoliserna, i bilen 

log åt oss Alfisti!

TEXT OCH FOTO: SUSANNE ANDERSSON

’’Jag skrattade och myste...’’
Att besöka Museo Storico i Arese har länge stått på min 

”att göra”-lista. Så när det gavs en möjlighet att göra det 

med ett 20-tal andra alfisti ifrån klubben, då var det bara att 

göra slag i saken.

Museet var helt fantastiskt och vi fick en väldigt bra guide 

som var påläst och kunnig. Om man som jag gillar både 

vackra bilar och fotografering, då är detta rena guldgruvan!

Ett annat besök som berörde mig väldigt mycket var det 

som vi gjorde på den privata samlingen, Alfa Blue Team. 

Denna är ju normalt inte öppen för allmänheten. På Museo 

Storico var allt välputsat och skinande blankt, här hade en 

del bilar lite patina, och det är ju en charm i sig.
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Tack vare offentlighetsprinci-
pen har vi i Sverige en unik 
möjlighet att spåra ett gam-
malt fordons ägarhistoria. 
Uppgifterna kan finnas på olika 
ställen vilket gör det mer eller 
mindre svårt. Men det går! 

Min Alfa Romeo 1750 
Berlina hade haft 15 ägare 
före mig och dokumentationen 
som följde med bilen var gan-
ska mager. Jag ville veta mera 

om vad den hade varit med 
om – hade tidigare ägare gillat 
den lika mycket som jag?

Första åtgärden var att gå 
in på Riksarkivets hemsida. 
Med hjälp av registreringsnum-
ret fick jag fram att det fanns 
18 handlingar om bilen där, 
från 1972 till 1986. 

Det går inte att se vad det 
är för typ av handlingar, det 

kan vara ägarbyten och av-/
påställningar. Då varje hand-
ling kostar 10 kronor var jag 
glad att det inte var fler, ingen 
aktivitet alls verkade ha ägt 
rum från 1986 fram till 1995 dit 
Fordonsarkivet sträcker sig.

Efter några dagar kom 
kopiorna med post. Alfan 
hade sålts ny i Stockholm med 
registreringsnumret A54568 
som den sedan behöll fram till 

1972 då dagens plåtar kom. 

Med kunskap om det 
gamla registreringsnumret 
kunde jag via Länsstyrelsens 
arkiv i Stockholm få en kopia 
på det ursprungliga registre-
ringsbeviset. Där stod att bilen 
typbesiktigats dagen före julaf-
ton 1970, att den tagits i trafik 
av en Alfahandlare i april 1971 
– antagligen som demonstra-
tionsbil – och att den efter 

’’Jag mer eller mindre 
sprängde motorn...’’

TEXT OCH FOTO: CARL LEGELIUS, CHEFREDAKTÖR KLASSIKER

Det kan vara väldigt spännande att ta reda på vad ens gamla bil har 
varit med om innan den kom i din ägo. Det upptäckte Carl Legelius 
med sin Alfa Romeo 1750 Berlina. En tidigare ägare hade sparat 
kvitton i över 30 år, en annan hade reservnycklarna på en krok!

BLI PUSSELDECKARE!

att passerat en annan 
Alfahandlares händer i slu-
tet av oktober slutligen nått 
sin förste privata ägare, 
en man vid namn Ioannis i 
Tyresö.

Med hjälp av olika sök-
tjänster på nätet hittar jag 
Ioannis trots att han flyttat 
– till en adress två kvarter 
från redaktionen där jag 
jobbar! 

– Oj, oj, det var länge 
sedan, finns den verkligen 
kvar? säger Ioannis när jag 
får tag i honom. Visst minns 
jag bilen. Men jag hade den 
inte så länge, bara något år 
tror jag. 

Helt rätt, Ioannis sålde 
bilen redan i februari 1973 

till Stockholms Bilhall som i 
sin tur sålde den till en man i 
Växjö som behöll den till 1975. 
Nästa ägare var Sven-Erik 
Svensson från Ingelstad och 
han minns bilen mycket väl när 
jag ringer upp:

– Jag mer eller mindre 
sprängde motorn på den, 
skrockar Sven-Erik. Det var 
på den tiden man var ung 
och odödlig. Jag gasade 

fullt på ettan från ett tra-
fikljus men när jag skulle upp 
till tvåan hängde sig gasen i 
mattan och motorn varvade 
över. En ventil blev så krokig 
att den måste bytas, de andra 
lyckades jag fixa till…

Sven-Erik hade bilen bara 
ett drygt år, mellan augusti 
1975 och oktober 1976 då 
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Vem som helst har rätt att få se och få ut kopior av dokument som myndigheter-na har. Det gäller också bilregistret. Men uppgifter om äldre fordon finns inte bara hos bilregistret, för att få en komplett bild måste du söka dig vidare via andra sök-vägar. 

GAMLA LÄNSVISA BILREGISTREN (FRAM TILL 1972)
Fram till 1972 var det länsstyrelserna i respektive län som ansvarade för bilre-gistret och den som flyttade från ett län till ett annat fick registrera om bilen. En del länsstyrelser har kvar de gamla bilre-gisterkorten i sina arkiv och kan ta fram dem åt dig men många har överlämnat dem till landsarkiv. Om du använder dig av Riksarkivets hemsida www.riksarkivet.se/fordonsregister kommer du automatiskt till rätt ställe. Kostnaden per kopia är 4 kro-nor. Svarstiden varierar från några timmar till en vecka.

NYA CENTRALA BILREGISTRET (FRÅN 1972)
Det nya för hela landet giltiga bilregistret typ ABC 123 infördes 1972 och alla bilar med länsbokstav fick successivt nya num-

mer. Arkivhandlingarna finns på två ställen:1. 1972-1994
Handlingar från dessa år finns på mik-rofilm hos Riksarkivet. Du beställer utdrag hos www.sok.riksarkivet.se/fordonsarkiv och får en lista på vad som finns. Det är ofta tekniska data och alltid alla anmäl-ningar till bilregistret men det går inte att läsa på nätet. Kopior är dyrare än hos van-liga myndigheter och kostar 10 kr styck. De skickas snabbt till dig med post när du har betalat. På det sättet får du reda på alla ägarbyten och mycket annat. Om bilen är äldre än 1972 får man veta dess senas-te länsbokstavsnummer (t ex A54548) så att man kan nysta sig bakåt hos länssty-relserna.

2. 1995 TILL NUTID
Med söktjänsten ”Fråga på annat for-don” på Transportstyrelsens hemsida får du gratis alla registeruppgifter utom namn och adress på ägare som är fysiska per-soner. Det tillåter inte personuppgiftslagen. Det går att få uppgift om de tre senaste ägarna på mejl eller via telefon. Vill man ha namn på fler tidigare ägare får man begära att få dem per post. 

Spåra din bils historia

Fotnot: Sedan artikeln 
skrevs har Carl sålt 
Berlinan. Nu står den som 
avregistrerad i bilregistret, 
antagligen har den 
exporterats. 

han bytte in den mot en ny 
Volkswagen Golf GLS -77. 

– Alfan gick fort minns jag, 
180 km/h på femman var inga 
problem! Men tändningslåset 
var just bara ett tändningslås. 
En kall vinterdag när jag kom 
ut från jobbet hade elbakrutan 
stått på hela dagen. Rutan var 
isfri men batteriet dött…

Det blir ett långt trevligt 
samtal med Sven-Erik. Någon 
mer Alfa blev det inte efter 
Berlinan men det visar sig att 
han har sparat alla papper från 
sin tid som ägare. Och två 
dagar senare dimper ett kuvert 
ned med servicefakturor, kvit-
ton och besiktningsprotokoll 
som han sparat i över 30 år! 
Helt otroligt!

I november 1976 registreras 
Inger Haglund i Kalmar som ny 
ägare. Jag får tag även i henne 

och hon  kommer också ihåg 
bilen. Men det var egentligen 
inte hon som ägde den. 

– Det var min dåvarande 
man Roland, berättar hon. 

Han hade flera Alfor och han 
kallades av sina kompisar för 
Julia eftersom han ständigt låg 
under Romeo…

Roland arbetar i dag på 
en oljeplattform i Mexiko 

men Inger hittar några bilder 
på bilen från 1976 som hon 
skickar. 

1978 tar en annan 
Kalmarbo över och han behål-
ler bilen till våren 1981 då den 
byts in på Automax i Kalmar. 
Där får hotelldirektör Lennart 
Garney syn på den och slår till. 

– Den har jag en extra 
nyckelknippa till! är nästan 
det första han säger när jag 
ringer honom på mobilen. Det 
står ”Palles Pärla” på nyckel-
brickan.

Han berättar att han är ute 
och reser med bil men att han 
precis stannat vid en vacker 
sjö för att sträcka på benen 
när jag ringde och det blir 
ytterligare ett kul samtal. Jag 
börjar känna mig som Karl-
Bertil Jonsson i julprogram-

met, översvallande emottagen 
vart jag än kommer. 

Lennart behöll Berlinan 
längre än någon av de tidigare 
ägarna, hela fem år. I mitten av 
1980-talet började den dock 
risa lite i plåten, det kröp fram 
rost vid hjulhusen bak och på 
en framskärm och Lennart 
bestämde sig för att gå vidare. 

– Jag bytte in den mot en 
ny GTV6 Grand Prix 1986 hos 
Rösbergs Motor i Eksjö, berät-
tar Lennart. Men Rösbergs 
sålde inte Berlinan, de gjorde 
i ordning den och hade den 
kvar i utställningen. Så jag 
kunde titta på den varje gång 
jag var inne med GTV6:an, det 
kändes bra. 

Ett par dagar efter vårt 
samtal kommer extranycklarna 
med posten tillsammans med 

en bild på hur Berlinan såg ut 
i början av 1980-talet. Och där 
syns tydligt att rosten börjat 
krypa i en bakskärm. 

Hans Rösberg som drev 
Rösbergs Motor minns också 
bilen.

– Det var pappa som ägde 
den först och efter honom 
min bror, säger Hans. Vi hade 
en stor samling gamla Alfa 
Romeo här då.

I dag är samlingen sking-
rad och Berlinan var en av de 
sista att säljas, den blev kvar 
i Rösbergs ägo ända till våren 
2007. 

– Vi körde inte mycket med 
den, säger Hans. Vi lät lack-
era om den och satte dit ett 
Ansa avgassystem när vi fick 
in den, sedan stod den mest. 
Jag hade med den på Alfaträff 
någon gång. 

I maj 2007 köpte Anders 
Nordqvist från Skanör bilen.

– Jag hade haft en Alfa 
Spider innan men när jag blev 
av med garaget sålde jag den 
och några månader senare 
köpte jag Berlinan. 

Anders lät byta koppling 
och renovera bromsarna på 
den men mer än 100 mil blev 
det inte på det år han hade 
den i sin ägo. När tidningen 
Teknikens Värld ville byta bort 
en Maserati Biturbo som de 
kört som projektbil hörde 
Anders av sig till dem. 

– Jag trodde aldrig att 
de skulle gå på det, säger 
Anders. Men det blev affär och 
Maseratin har funkat fint. 

Tack vare min Berlina-
forskning djupnade känslan 
för bilen och på köpet fick jag 
prata med en massa trevliga 
människor – dessutom fick jag 
en massa dokumentation. Att 
en bil har haft många ägare 
kan vara en stor fördel – då 
har den varit med om mycket. 

’’Jag börjar 
känna mig som 

Karl-Bertil 
Jonsson...’’



26    KLÖVERBLADET NR 1 2017 KLÖVERBLADET NR 1 2017    27

8C 2900 B LUNGO 1938
Alfa Romeo 6C var mycket framgångsrik inom sportvagnsracing i slutet av 1920-

talet. För att behålla Alfas försprång utvecklade Vittorio Jano en åttacylindrig ersätta-
re som skulle säkra företagets dominans under 1930-talet. Chassit vidareutvecklades 
från företrädaren 6C medan motorn var baserad på den större racervagnen P3.

Även om 8C togs fram med motorsport som främsta användningsområde, byggdes 
ett antal landsvägsvagnar med snällare motorer. Dessa exklusiva bilar kläddes med 
karosser från Italiens främsta karossmakare.

Motorns konstruktionslösningar hämtades från Alfas racervagnar. Det var en rak 

åtta, bestående av två fyrcylindriga motorblock med varsitt cylinderhuvud i aluminium 
med dubbla överliggande kamaxlar, monterade på ett gemensamt vevhus. Vevaxeln 
hade tio ramlager. Kamaxlar, kompressor och diverse hjälpaggregat drevs via en rad 
kugghjul från mitten av vevaxeln, mellan blocken. I sitt första utförande var motorn på 
2,3 liter och många komponenter var gemensamma med 6C-1750-motorn.

Till 1935 förstorades motorn till 2,9 liter och försågs med dubbla kompressorer. 
Den nya Alfan introducerades 1931. Den byggdes med lång hjulbas (Lungo) på 3,10 m 
och kort (Corto) på 2,75 m. Lungo-modellen var avsedd för snabb landsvägskörning, 

medan Corto-modellen främst användes för motorsport.

Alfa Romeo lyckades bra med sin föresats och 8C var väl så framgångsrik som sin 
företrädare. Bland annat vann Alfa på Le Mans fyra år i rad mellan 1931 och 1934 och 
Mille Miglia tre år mellan 1932 och 1934.

Produktionen uppgick till 188 exemplar.

Till 1935 introducerades den vidareutvecklade 8C-2900. Förutom den större 
motorn hade bilen ett modernare chassi med individuell framvagnsupphängning och 

hydrauliska bromsar. Med tävlingsmodellen 2900 A tog Alfa de tre första platserna i 
Mille Miglia både 1936 och 1937.

Landsvägsvagnen 2900 B var försedd med pendelaxel bak och transaxel. 
B-modellen fanns med lång hjulbas (Lungo) på 3,00 m och kort (Corto) på 2,80 m. Ett 
antal exemplar av B-modellen levererades med den starkare A-motorn. Denna modell 
vann Mille Miglia-loppen 1938 och 1947.

Produktionen uppgick till cirka 6 st A- och cirka 30 st B-modeller, men uppgifter-
na varierar mellan olika källor.

TEXT: INTERNET. FOTO: THOMMY LEHRGRAFVEN
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FRI ENTRÉ
(bilparad 400:-)



HISTORIEN OM QUADRIFOGLIO
TEXT: CHRISTIAN JARRE
ÖVERSÄTTNING: OLA SÖDERPALM
FOTO: ALFA ROMEO OCH BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

Med den nya Giulia Qudrifoglio återinförs åter ett 
”varumärke i varumärket” vilket det skall satsas 
mycket på. Men vad är historien bakom fyrklöver-
symbolen? För att kunna berätta hela historien, 
måste vi gå tillbaka nästan 100 år.

I början av 1900 talet var 
racing en extremt farlig sport 
som ofta krävde dödsoffer. 
Historien som vi skall berät-
ta här, har också inslag av 
död och tragedi, mer om det 
senare.

UGO OCH ENZO

Låt oss börja under 1919. 
Det är året då Ugo Sivocci 
och Enzo Ferrari lär känna 
varandra och de blir snart 
goda vänner.

Ugo (född 1888 i Salerno) 
arbetar hos Costruzioni 
Meccaniche Nazionali (CMN) 
i Via Fatebenefratelli i Milano, 
en liten firma som bygger 
om lastbilar till små bussar. 
Tidigare har han varit täv-
lingscyklist, precis som sin 
yngre bror Alfredo. Ugo är 
cirka 10 år äldre än sin vän 
Enzo.

Enzo (född 1898 i Modena) 
är ung, fattig och försöker 
bygga en framtid efter att ha 
tjänstgjort i den Italienska 

armén under första världs-
kriget. När han återvänder till 
sin hemby under 1918 efter 
att ha fått frisedel på grund 
av influensa, står han på bar 
backe. Såväl pappan som 
brodern är döda och familje-
företaget har kollapsat.

Enzo får jobb hos 
Giovannoni, ett litet företag 
som levererar chassin till 
Milano. Det är just i Milano 
som Ugo och Enzo träffar 
varandra, ofta på Vittorio 
Emanueles café som ligger 
vid sidan av Ugos bostad.

Ugo hjälper Enzo att få 
jobb hos CMN, där arbete 
består av att montera Isotta 
Franschini motorer på andra 
chassin. Under 1919 – 1920 
börjar Enzo köra tävlingar 
för CMN, den första i back-
tävlingen Parma-Poggi di 
Bereceto. Med andra ord är 
det alltså Ugos förtjänst att 
Enzo hamnar bakom ratten i 
en tävlingsbil.
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”Ugo Sivocci och Enzo Ferrari 
träffades första gången 1919. 

Något stort är på gång.”
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Ugo kör in på en tiondeplats i Targa Florio 
1922. Bilen är en Alfa Romeo 20-30 ES.
Foto: Bibliothèque Nationale De France.

Tazio Nuvolario vinner på Monza två år i rad, Bilden 
är från 1932, då ahn vinner med sin Alfa Romeo P#. 
Andraplatsen tas av Rudolf Carracciola (Alf Romeo), 
medan Luigi Fagioli (Maserati) tar tredjeplatsen.
Foto: Bibliothèque Nationale De France.

Alfa Romeo RL.

Alfa Romeo P2.

Alfa Romeo P3.
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”Men som racerförare förföljs Ugo av otur. Han är tvek-
löst kompetent och har stor erfarenhet, men misslyckas 

ofta och blir därför betraktad som den eviga tvåan.”

TARGA FLORIO

Under 1920 får båda 
jobb som testförare hos Alfa 
Romeo och nu är det Enzo 
som hjälper Ugo att få jobb. 
De två vännerna hjälper var-
andra i nöd och lust och hos 
detta prestigefyllda märke 
kommer dessa båda att 
skapa ett eget race team.

Att racing är farligt vet 
både Enzo och Ugo, men 
en gång upplever de också 
farligheter på allmän lands-
väg. De är på väg till en 
Targa Florio tävling där de 
kör sina tävlingsbilar på 
landsvägen i halmörker. 
Målet är att komma i tid till 
startuppställningen nästa 
dag. Omgivningarna ligger 
öde och det är långt mellan 
husen. Plötsligt blir de angrip-
na av en flock vargar och 
kommer undan med blotta 
förskräckelsen.

Historien berättar också 
att Ugo så småningom avan-

cerar till Giorgio Riminis högra 
hand och Rimini är inte vem 
som helst. Han är Nicola 
Romeos närmaste medarbe-
tare.

Som tävlingsförare förföljs 
Ugo av otur. Han är tveklöst 
kompetent och har stor erfa-
renhet, men han misslyckas 
ofta på tävlingarna och blir 
därför betraktad som ”den 
ständige tvåan.” Det dröjer 
länge innan Ugo får någon 
succé. Året är 1923 och han 
kan fortfarande inte uppvisa 
någon seger. Nu är frågan 
vad han skall ta sig till för att 
vända motgång till medgång. 
Ja, vad skall han hitta på?

Innan Targa Florio täv-
lingen 1923, en tävling som 
avhåll i fjällen vid Palermo på 
Sicilien, målar ha en vit kva-
drat med en grön fyrklöver 
(Quadrifoglio på Italienska) 
mitt i grillen på sin tävlings-
bil, en Alfa Romeo RL Targa 
Florio. Året innan hade han 
deltagit i samma tävling och 
blivit nummer nio, den gång-
en i en Alfa Romeo 20-30 ES.

Oturen vänder omedelbart 
för Ugo och han passerar 
mållinjen som den självklart 
snabbaste föraren. Äntligen 
har han sin första seger! 
Äntligen uppnår han den 
succé han drömt om under 
så många år.

TRAGEDIN PÅ MONZA

Som följd av Ugos seger 
på Targa Florio blir fyrklöver-
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Under 1951 blir 
Juan Manuel 
Fangio världs-
mästare i Formel 
1 i sin Alfa 
Romeo 159.
Foto: 
Bibliothèque 
Nationale De 
France.

Alfa Romeo Giulia TI Super.

Alfa Romeo Giulia TI Super.

Alfa Romeo Giulia Sprint GTA.

1975 Alfa Romeo Tipo 33 TT12

Farina blir den förste världs-
mästaren i Formel 1 historien.
Foto: Bibliothèque Nationale 
De France.
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symbolen använd på alla Alfa 
Romeos tävlingsbilar, men 
äventyret slutar nästan innan 
det börjat. Under träningen 
på Monzabanan den 8:e 
september 1923 kör Ugo av 
banan och mister livet. Bilen, 
en Alfa Romeo P1 och nästan 
som ett bevis på fyrklöverns 
magiska kraft visar det sig att 
ingen hade hunnit att måla på 
symbolen innan Ugo satte sig 
i bilen.

Efter denna tradegi använ-
der sig Alfa Romeo aldrig av 
bilens startnummer (17). För 
att hedra Ugo Sivocci gjordes 
däremot en symbolisk för-
ändring: Den vita kvadraten 
byttes mot en triangel för att 
markera hans bortgång.

NUVOLARI, FARINA 

OCH FANGIO

Inför 1925 placerades 
Quadrifoglio symbolen på 
den fantastiska P2´s motor-
huv. Bilen blir den första Alfa 
Romeo som vinner världs-
mästerskapet och som upp-
når den otroliga hastigheten 
på 225 km/tim.

Under 30-talet uppnår 
Alfa Romeo stor succé med 
bilarna 8C 2300 Monza och 
P3. Tazio Nuvolari vinner på 
Monza två år i rad och under 
1950 vinner Giuseppe ”Nino” 
Farina världsmästerskapet i 
formel 1 i sin Alfa Romeo 158 
och året efter vinner argenti-
naren Juan Manuel Fangio i 
sin Alfa Romeo 159.

Sistnämnde måste betrak-

tas som ett av de största 

namnen inom formel 1 cir-

kusen. Han vinner titeln både 

1951, 1954, 1955, 1956 och 

1957 medan han tar silver-

platserna under 1950 och 

1953. Hans fem guldtitlar 

står sig under 45 år, nästan 

ett halvt århundrade innan 

Michael Schumacher tar sin 
sjätte titel under 2003.

Vi måste här raskt inflika 
att han från staren körde för 
Alfa men att han därefter 
också körde för Maserati, 
Ferrari och Daimler Benz. 
Han innehar fortfarande ett 
antal rekord bland annat som 
äldsta världsmästare (46 år 
och 41 dagar)

Hur som helst, på Alfa 
Romeo 159, också känd 
som 159 Alfetta återfinns 
Quadrifoglio emblemet i min-
dre utförande placerat när-
mare cupén.

GIULIA TI SUPER OCH 

GIULIA SPRINT GTA

Symbolen kommer under 
åren att användas mer och 
mer på de sportigare versio-
nerna av Alfas gatbilar, inte 
bara tävlingsbilar. Under 60 
talet lanseras flera ikoniska 
bilar som för fyrklövertradi-
tionen vidare. Giulia TI Super 
lanseras 1963 och kallas ofta 
”Giulia Quadrifoglio.” 

Nittonhundranittiofem 
kommer Giulia Sprint GTA, 

där A står för Allegritta (lätt 
på Italienska). Stålpanelerna 
är utbytta mot d.o. i alumi-
niumlegering och motorer-
na har fått ett twin spark 
topplock och ger 115 hk. 
Huvudändamålet med denna 
bil är att konkurrera i biltäv-
lingar för standardbilar, något 
man måste konstatera att 
Alfa lyckas med. Den gör bra 
ifrån sig i standardbilskate-
gorin ända in på 80-talet. 
Huvuddelen av producerade 
bilar blir tävlingsbilar.

VERDE OCH ORO

Alfa Romeos näst sista 
världsmästarskapstitel kom-
mer 1975. Då segrar den 
kraftfulla Alfa Romeo 33 TT 
12 i konstruktörsmästerska-
pet. Med sin 500 hästars 
tolvcylindriga boxermotor i ett 
rörramschassi sopar den kon-
kurrenterna av banan. Bilen 
har ett mycket karakteristiskt 
utseende, med Quadrifoglio 
symbolen i klar kontrast till 
den Alfaröda karosserifärgen.

På åttiotalet blir Quadri-
foglio-symbolen också 
använd på de mer prestigeful-

la modellerna.  Bilar i sportiga 

versioner kallas Quadrifoglio 

Verde (grön) medan välut-

rustade förfinade modeller 

i lyxsegmentet benämndes 

Quadrifoglio Oro (guld). Bland 

bilar med denna benämning, 

kan nämnas Alfa 6 och 90.

Sistnämnda, designad av 

Marcello Gandini beteckna-

des som en ”exekutive car” 
med standardutrustning som 
elektriska fönsterhissar och 
elektriskt justerbara säten. 
Quadrifoglio Oro versionen av 
Alfa Romeo 90 har dessutom 
elhissar bak, färddator, ser-
vostyrning, centrallås, metal-
liclackering och digital instru-
mentering. Inga småsaker på 
det glada åttiotalet!

155 V6 TI

Nittiotalet var ett bra 
decennium för föraren Nicola 
Larini (född 1964). I sin 
Alfa Romeo 155 V6 vinner 
han Italiano Superturismo 
Champion under 1992. Året 
efter vinner han DTM serien 
och hämtar hem 10 segrar av 
totalt 20.

Tyskarna slås grundligt 
på sin egen hemmabana av 
Italienaren. Hans kanske vik-
tigaste vapen? En liten fyrklö-
versymbol ovanför blinkersen.

Nu är Quadrifoglio sym-
bolen åter i bruk, förbe-
hållen Alfas yppersta bilar. 
Italienarna var på väg att 
urvattna sitt gena varumärke 
genom att lansera ganska 
vanliga bilar med fyrklövern 
(QV Line), men det är det 
troligen slut med. Giulia 
Quadrifoglio tyder på att trös-
keln är hög för att få använda 
symbolen och namnet.

Det hela började med Ugo 
Sivoccis desperata påfund 
under 1923. Allt han önskade 
sig var tur och lycka.

Alfa Romeo Tipo 159 Alfetta 1951.

Alfa Romeo P2.

Alfa Romeo Giulia Sprint GTA.

Alfa Romeo 155 V6 TI.

Alfa Romeo 155 V6 TI.

”Hans kanske allra viktigaste vapen? 
En liten fyrklöversymbol 

ovanför blinkersen.”
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Nu när vintermörkret ligger 
tungt över landet och Alfan 
fått rulla in i garaget inför 
vinterns uppgraderingar eller 
kanske bara en översyn så 
kan det ju vara trevligt att 
sätta sig i favoritfåtöljen med 
ett glas Amarone, sluta ögo-
nen och bara drömma, dröm-
ma om varför man egentligen 
åker Alfa Romeo och inte 
någon annan mer ”vanlig” 
bil… kanske för att det kan 
vara så här:

”Nyckeln gled in i tänd-
ningslåset med ett diskret 
rassel. Han dröjde ett ögon-
blick i tändningsläget för 
att låta bränslepumpen fylla 
flottörhusen, pumpade några 
gånger på gaspedalen och 
vred sedan om nyckeln. 
Startmotorn slog till och bör-
jade arbeta mot kuggkransen. 
Den över tre decennier gamla 
högkomprimerade aluminium-
fyran puffade till två gånger 
innan den röt igång, gick hårt 
och ojämnt i några sekunder 
innan den stabiliserade sig 
på 1200 varv. Han pumpade 
lätt på gasen för att hålla 
liv i den kalla motorn och 
betraktade oljetrycksmätaren 
för att konstatera att  trycket 
uppnåtts. Genom insugsljudet 
från de trattförsedda dubb-
la Dellortoförgasarna och 
avgasljudet från det kanske 
lite väl öppna sportavgas-
systemet kunde han urskilja 
ett svagt mekaniskt rassel 
från de dubbla kedjedrivna 
kamaxlarna.

Medans motorn fick någon 
minut på sig att cirkulera oljan 
i sitt inre drog han på sig 
fyrpunktsbältet och lät blick-
en glida över inredningen. 
Burbågen, brandsläckaren, 
Vegliainstrumenten och de 
skålade racingstolarna. Med 
två fingrar vred han spaken 
för halvljuset. Framför bilen 
sköt två ljusknippen ut från 
Carellostrålkastarna och 
klöv septembermorgonens 
gryning. En snabb tryckning 

på gaspedalen talade om för 
honom att tvålitersmotorn 
var med på noterna med sin 
rappa respons upp till 3000 
rpm för att sedan återgå till 
tomgångsvarv med den något 
ojämna gång som är karaktä-
ristisk för höglyftande kamax-
lar med över tvåhundranittio 
graders duration.

Han rös till i den råa men 
syrerika morgonluften, sköt 

bestämt i ettan, släppte upp 
kopplingen och gled lång-
samt iväg längs den regnvåta 
gatan.

När han lät Brembooken 
arbeta mot skivorna inför 
utfarten mot landsvägen 
tänkte han på alla timmar han 
lagt i garaget på den gamla 
GTV´n, alla nätter med lokal-
radion som enda sällskap 
när han opererade i bilens 

inre omgiven av verktyg och 
med lysröret bredvid sig. Men 
också tystnaden. Klirret av 
verktyg mot golvet och smär-
tan i ryggslutet när han rätade 
på ryggen.

En långtradare dundrade 
förbi och vinddraget fick bilen 
att rista till på den styva fjäd-
ringen. Han vilade händerna 
på mockaratten för en sekund 
medan han spanade i mor-
gondiset åt det håll långtrada-
ren kom ifrån. Tomt. Klart.

Han tryckte till på gas-
pedalen och släppte upp 
kopplingen. Kraften vred 
loss de  R-däcksförsedda, 
smidda aluminiumfälgarna 
från underlaget och bilen sköt 
fart medan de lätt spinnande 
däcken fräste mot den fuktiga 
asfalten. Motorn fick med ens 
en djupare och hårdare ton 
som steg till ett genomträng-
ande vrål när varvräknaren 
passerade 3500 och motorn 
plötsligt fick liv. Han pressa-
des in det skålade sätets tunt 
stoppade ryggstöd tills det 
var dags att växla strax över 
6500. Ett leende spred sig 
över hans ansikte.

De hade upplevt mycket 
tillsammans vid det här laget. 
Från det första mötet utanför 
det förfallna garaget i indu-
striområdet tills nu. De hade 
avverkat många mil i varan-
dras sällskap. Flera resor till 

olika racingevenemang runt 
om i landet, Norges vindlande 
fjällvägar, långa sträckkör-
ningar på tyska autobahn 
på väg ner mot Italien, eviga 
raksträckor på holländska 
poldrar och tråcklande i eng-
elska byar i ösregn. 

De hade legat med fyr-
hjulssladd genom kvarnkur-
van på Kinnekulle i hälarna 
på medtävlare, hängt ut bak-
vagnen i diken på små smala 
landsbygdsvägar och överra-
skats av höstliga snöstormar 
på väg hem från pizzaträffar 
med klubbvännerna.

Det hade inte varit hän-
delselöst, det var han tvung-
en att erkänna för sig själv 
när han växlade ner inför 
en kurva. Som den gång-
en en bakfjäder brast och 
han tvingats halta hem med 
bakfjädringen spjälkad med 
ett vedträ. Eller när glapp i 
en kontakt i ösregnet utan-
för Lund tvingade honom 

att parkera på motorvägen, 
väcka en klubbkollega för 
att bli bogserad tre mil och 
köpa nytt batteri och ett halvt 
tändsystem innan han hittade 
felet. Ett tag var han känd 
för att alltid ligga hemma i 
garaget och skruva på den 
sköra bilen istället för att åka 
på klubbens träffar runt om 
i Sverige. Medan resten av 
klubbkollegorna roade sig på 
någon av klubbens banträffar 
kunde han ses ligga i depån 
och stresskruva på den inte 
alltid så pålitliga bilen.

Han släppte ratten med 
vänsterhanden, vevade ner 
sidorutan en decimeter. Den 
råa gryningsluften fyllde 
kupén och skärpte hans upp-
märksamhet inför gärdet där 
älgarna brukade hålla till. En 
snabb blick på instrumenten 
talade om att kylvattnet nått 
sin arbetstemperatur och 
oljetrycket var stabilt. Trots 
det öppna fönstret luktade 
det svagt av lite billigt ita-
lienskt inredningsmaterial i 
kupén.

Hade det varit värt det? 
Allt arbete, alla söndertrasade 
knogar och utgifter, hade det 
verkligen varit värt det? Han 
funderade förstrött. En katt 
skymtade till i dikesrenen 
och han gjorde reflexmässigt 
en snabb rörelse med ratten 
som fick den kilformade bilen 
att göra en abrupt undanma-

növer. Inte en tendens till kast 
noterade han belåtet.

Jo, det hade varit värt det. 
Alla erfarenheter och minnen 
han hade som med ens kom 
över honom. Alla bekantska-
per. Det var absolut värt det.

Han grep växelspaken, 
trampade ur, gav mellangas 
och växlade ner. Han tryck-
te gasen i botten på treans 
växel och varvräknarens vita 
nål rörde sig snabbt mot fem-
tusenvarvsstrecket i det svagt 
gröna skenet från instru-
mentbelysningen. Åter djup-
nade tonen i kupén och han 
pressades bakåt. Rattnavets 
Alfaemblem glimmade mot 
honom och han anade en 
varm pust ur värmepaketet 
när den extra utvecklade 
värmen från motorn fort-
plantade sig ut i slangarna. 
Han växlade denna gång 
strax före  sextusen varv och 
lättade på gasen med has-
tighetsmätarnålen svajande 
runt 140 km/h. Han var fort-
farande ensam i den tidiga 
morgonen. Han lättade lite på 
bältet och sträckte sig fram 
mot mittkonsolen och fick 
tag i en chokladöverdragen 
skumbjörn. 

Han stoppade den i mun-
nen. 

Och log…” 

TEXT OCH FOTO: MIKAEL ERIKSSON

’’...han lät 
Brembooken 
arbeta mot 
skivorna...’’

’’Den råa 
grynings-

luften fyllde 
kupén...’’

ATT SLUTA ÖGONEN OCH BARA DRÖMMA...

Från och med i år kommer det att delas ut priser till de som, 
redaktionskommittén anser, skickat in årets bästa medlemsbidrag 

eller på annat sätt bidragit till Klöverbladets utveckling.
Priserna kommer att delas ut vid årsmötet. Så plocka fram kamera, 

penna/dator (redaktionen hjälper gärna till och finslipar) samt
SKICKA IN DITT BIDRAG DU OCKSÅ TILL:

nyheter@alfaromeo.org

INGET ÄR BÄTTRE ÄN MATERIAL FRÅN DIG SOM MEDLEM!
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För många av oss är MHRF lika 
med försäkring av fina klassiker. 
För mig var MHRF försäkringen  
Heliga Graal. Men min rostan-
gripna och muggiga Giulietta var 
inte i närheten av en ansökan. 
Jag var inte ens upprörd över 
det. Var mest tacksam att någon 
alls ville försäkra bilen och mig. 

Men MHRF (Motorhistoriska 
Riksförbundet) är mycket mer än 
entusiastförsäkring. 

MHRF grundades 1 februari 
1969 av 13 klubbar med sam-
manlagt 1 860 medlemmar. Idag 
ingår närmare 200 klubbar med 
tillsammans ca 100 000 med-
lemmar. Utöver försäkring av fina 
entusiastfordon verkar MHRF för 
att historiska fordon används, 
restaureras och bevaras inför 
framtiden. De beskriver våra for-
don som ett stort rullande muse-
um, en kulturgärning, som drivs 
helt utan statliga och kommunala 
bidrag, och att den tekniska 
kompetensen och förmågan att 
reparera eller återskapa dessa 
måste bevaras och föras vidare. 

ÅNGBÅTAR ELLER TÅG
MHRF har en målsättning 

att historiska fordon accepteras 
som kulturarv, på samma sätt 
som ångbåtar eller tåg gör idag. 
Målet är också att det inte ska 
ställas högre krav på utrustning 
och beskaffenhet på historiska 
fordon än de krav som fordonen 
ursprungligen konstruerats för 
att möta. 

Det kommer kontinuerligt 
nya lagförslag, förordningar och 
föreskrifter som kan begränsa 
användandet av våra äldre for-
don. MHRF har en viktig roll att 
lindra och motverka detta. Det 
främsta vägen är en god och 
nära kontakt med myndigheter 
och miljöorganisationer, både 
nationellt och internationellt. 

HISTORISKA FORDON
Internationellt verkar främst 

MHRF genom medlemskapet 
i den internationella rörelsen 
för historiska fordon FIVA, 
Federation Internationale 
Vehicules Anciens. Bara i Europa 
finns 750 000 fordonsentusiaster 
i olika föreningar för samlarfor-

don. Genom FIVA kan MHRF 
även bevaka ny lagstiftning inom 
EU som kan beröra entusiast-
fordon. Samarbetet med FIVA 
omfattar även information till 
politiker i EU parlamentet för att 
påverka framtida lagstiftning.

I Sverige är MHRF remissin-
stans vid nya lagförslag och för-
ordningar. På hemsidan kan man 
läsa remissvar från 2010-2016. 
Här finns till exempel remissvar 
om kompetenskrav vid flygande 
besiktning och besiktningskrav 
för äldre fordon, vilket är ett 
återkommande remissvar på ett 
återkommande hot som hänger 
över oss.

En mindre formell, men lika 

viktig metod för att uppnå bra 
regelverk, är MHRF lobbyverk-
samhet för politiker och myndig-
heter. Några framgångar i MHRF 
arbete är skattebefrielsen och 
särskild besiktningsfrekvens för 
historiska fordon. MHRF har även 

För gårdagens fordonpå morgondagens vägar
Motorhistoriska RiksförbundetAnderstorpsvägen 16, 174 54 Solnakansli@mhrf.se  .  08-30 28 01  .  www.mhrf.se

För gårdagens fordonpå morgondagens vägarMotorhistoriska Riksförbundet företräder den fordons-
historiska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning 
av politiska frågor, kontakter med myndigheter och 
organisationer samt rådgivning och information.
MHRF engagerar 100 000 medlemmar i 200 klubbar 
för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan brukas, 
bevaras och utvecklas.

Bland våra medlemsförmåner finns marknadens ledande 
försäkring för historiska fordon.

Bild: Timo Vuortio

Bild: Peter Edqvist
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Vår gränslöshetFIVA
Motorhistoriska Riksförbundet är medlem av den internationella rö-
relsen för historiska fordon, Fédération Internationale des Véhicules 
Anciens, www.fiva.org. FIVA organiserar i dag över en och en halv 
miljon entusiaster med historiska fordon i ett 60-tal länder över hela 
världen. Genom aktiv medverkan i FIVAs Legislation Commission 
arbetar MHRF med bevakning av ny lagstiftning, främst inom EU, 
som kan komma att beröra våra historiska fordon. Med det utta-
lade syftet att påverka framtida lagstiftning arbetar vi tillsammans 
också med information om det rullande kulturarvet till politikerna i 
EU-parlamentet och till olika tjänstemän på EU-nivå.

Vår försäkringMHRF-försäkringenSedan 1975 erbjuder Motorhistoriska Riksförbundet, i samarbete 
med Folksam, Sveriges ledande samlarfordonsförsäkring. I alla fall 
om du frågar oss. Eller någon av våra försäkringstagare som i dag 
tillsammans tecknat 37 000 försäkringar. Försäkringen är en för-
mån för dig som är medlem i en MHRF-ansluten klubb.
 Vi välkomnar fordon 20 år och äldre. Nästan oavsett skick och 
stuk. Det finstilta? Fria mil, men inte en meter brukskörning. Det är 
klart att du kan – och ska – visa upp din ögonsten för arbetskamra-
terna ibland, men fordonet ska annars bara användas till nöjeskör-
ning. På fritiden.
 För en typisk samlarbil från 50- eller 60-talen, exempelvis  
en Volvo Amazon, Plymouth Valiant eller Opel Rekord, är årspre-
mien (från och med 1 maj 2016) för vår försäkring mellan 560 och 
1 180 kronor beroende på skick. Ju bättre skick desto lägre pre-
mie! Och ja, det handlar om en helförsäkring. Utöver din plånbok 
gynnas din klubb av våra försäkringar. Likaså den fordonshistoriska 
rörelsen tack vare MHRFs arbete, ett arbete som sammanfattas: 
För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Läs mer om MHRF-försäkringen och alla försäkringslösningar   
samt hitta anslutna klubbar på www.mhrf.se/forsakring.

Vi synsTräffa oss!
Vi finns på Elmia under påsken, Gärdesloppet på våren, Alme- 
dalen på sommaren och nästa gång... se hemsidan www.mhrf.se!

MOTORHISTORISKA RIKSFÖRBUNDET
TEXT: FREDRIK ROMARE

bidragit till att planerade retroak-
tivt verkande lagar och regler inte 
införts, vilket skulle hindra oss 
att använda entusiastfordon på 
allmän väg.

HISTORISKT KÄLLMATERIAL
2012 började MHRF arbeta 

med Svenskt Motorhistoriskt 
Arkiv (SMA). Syftet har varit att 
inventera, samla in, bevara och 
presentera historiskt källmate-
rial om hjulburna motorfordon i 

Sverige. publiceringsverksam-
het. Arkivet ligger i Bromma 
och är en del av Centrum för 
Näringslivshistoria. Allt material 
är tillgängligt för givare, forskning 
och motorhistorisk publicerings-
verksamhet. Den som vill besöka 
arkivet kontaktar MHRFs kansli 
eller Arkivkommitténs ordförande 
Per Dahl, per.dahl@mhrf.se.¨

MHRF har i samarbete med 
Motala kommun och Motala 
Motormuseum på Carlsunds 
Utbildningscentrum i Motala 
startat en introduktionsutbildning 
för fordonshistoriska mekaniker. 
Det är en del i att bidra till att 
vårt fordonshistoriska kulturarv 
bevaras.

URSPRUNGSUTREDNINGAR
Som serviceorgan för 

klubbarna finns MHRFs 
kansli. Här arbetar fyra och 
en halv heltid som består 
av Generalsekreterare Jan 
Tägt, kanslisekreterare Malin 
Erfeldt,  kommunikatör Göran 
Schüsseleder och försäkrings-
handläggare Lennart West och 
Jan Seglert. På kansliet förs 
register över klubbar och muse-
er, görs ursprungsutredningar, 
årsmodeller fastställs och intyg 
utfärdas för fordon som saknar 
registreringshandlingar. Kansliet 
ger även ut MHRF nyhetsblad, 
arrangerar konferenser om aktu-
ella frågor som berör klubbmed-
lemmarna.

Det går inte att beskriva 
MHRF utan att beröra MHRF-
försäkringen. Försäkringen ägs 
och drivs av de MHRF-anslutna 
klubbarna i samarbete med 
Folksam. Den har funnits sedan 
1975 och är idag den största 
entusiastbilförsäkringen med 
37 000 tecknade försäkringar. 
Försäkringens premier går främst 
tillbaka till MHRF försäkringen. 
Inga andra försäkringar tar del 
av premierna, men samtidigt 
kommer inga bidrag från andra 
försäkringar. Det innebär att 
premierna från de 37 000 försäk-
ringarna ska bära alla kostnader 
som administration, skador och 
andra kostnader. Få och låga 
skadekostnader ger låg premie 

och vice versa. Det är främsta 
förklaringen till MHRF noggrann-
het vid nyteckning av försäkring.

SMÅSKADOR VANLIGAST
I materialet från förbunds-

stämman 2016 kan man läsa 
intressant försäkringshistorik. 
2013-2016 har varit normala för-
säkringsår skademässigt. Under 

2016 var det vanligaste ärendet 
bärgning. Det är vanligast med 
små skador, men det finns även 
några bränder, översvämningar 
och olyckor. Antalet försäkringar 
ökar. En del av ökningen är dyra 
europeiska bilar. Många vill höja 
värdet på sina bilar, vilket tar 
mycket tid för kansliet. MHRF 

vill ha fler 30-50 år gamla var-
dagsfordon för att få bättre risk-
spridning. En annan trend är att 
stölder ökar.

För mig har MHRF länge varit 
synonymt med den fina försäk-
ringen, men när jag pratat med 
kansliet och surfat runt på deras 
hemsida har bilden förändrats. 

Framför allt inser jag hur många 
lagar och regler det finns som 
kan begränsa vårt intresse, eller 
rättare sagt kulturgärning. Jag 
förstår nu också att MHRF för-
säkringen ska bära sig själv och 
varför jag inte var aktuell med 
min Giulietta.
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Baksätesdebatter
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Almedalen 2016

• Åttonde året i rad

• Transporthistoriskt Nätverk 
samarbetade för fjärde året 

• Stor monter på Holmen i 
Visby hamn

• Tre budskap – lagskydd, 
bevarandet av kunskap och 
vår betydelse för turistnäringen

• Kulturministern besökte montern
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Instiftad vid årsmötet 2005.

För att uppmuntra till fina ordentliga upprustningar och 
renoveringar av ”äldre” Alfa Romeo bilar har klubben 
instiftat en belöning för väl utförda insatser.

Vid årsmötet delas pris ut för bäst utförda renovering, 
till originalskick, utav en klassisk Alfa Romeo.

Definitioner:
• KLASSISK ALFA ROMEO – Alla bak-
 hjulsdrivna till och med Alfa 75 / 90 / ES 
 30 samt Alfasud modellerna.

• UTFÖRD RENOVERING – Egenhändigt 
 helt eller delvis samt så kallad köpereno-
 vering kvalificerar.

• ORIGINALSKICK – Som bilen såg ut då den var ny, 
 tidstypiska modifieringar är OK. 
 Jämför med det som krävs för att kvalificeras 
 för MHRF-Försäkring.

• PRISER – Bästa renovering presentkort 2 000:- 
 och plakett, andra plats presentkort eller dylikt 1 000:- 
 plus plakett samt tredjepris ett års fritt medlemskap 
 samt plakett.

Utförd renovering skall dokumenteras genom bilder 
och beskrivning. För att få deltaga i denna tävling skall 
man ha varit fullbetalande medlem i minst ett helt år. 
Dokumentation sändes till styrelsen, som också utgör jury. 

Juryn utser ett antal finalister, och tittar själv eller via 
”ombud” på dem som känns hetast.

Pristagare utses, meddelas och premieras på årsmötet.

Samma bil kan endast delta en gång.

Pristagarna och deras bilar presenteras i artiklar i 
Klöverbladet påföljande år.

Sänd ditt förslag med dokumentation till 
styrelsen@alfaromeo.org

Club Alfa Romeo Svezia
RENOVERINGSUTMÄRKELSE



  

1. En Giulia TZ2 var fotograferad i Kalifornien, närmare 

bestämt på golfbanan vid vid Pebble Beach, Monterey, ca 200 

km söder om San Francisco. Där avhålls årligen en Concours 

d’Elegance där endast minutiöst restaurerade bilar gör sig 

besvär. Här är en annan gammal Alfa i hyfsat skick på samma 

plats, en 6C 2500 SS Competizione Berlinetta från 1948.

  

2. Den finurliga ventilmekanismen Excam var en av den svenske Husqvarna-konstruktören Folke Mannerstedts uppfinningar. Kamaxeln ersattes av en vevaxel, stötstängerna av vevstakar och vipparmarna påverkades av en finurligt formad kam, som vickade fram och åter. På 50-talet kunde man köpa ombyggnadssatser till sin Volkswagen typ 1, och en avancerad 125 cc TT-racer byggdes, högra bilden. Tyvärr tog resurserna slut innan segrarna uppenbarade sig.– Pontus är inne på NSU Max, en besläktad lösning för ventilstyrning, men förklarar inte varför tyska NSU och konstruktör Albert Roder ger svaret Schweiz…

  

4. Här gällde det kamma hem poäng genom att summera hop 

fyra st. kamaxlar: 

– Mercedes-motorn togs fram för att utnyttja ett kryphål i Indy-

reglementet. En motor med stötstänger tilläts ha större slagvolym 

och högre laddtryck. Tanken var att man skulle kunna bygga på 

standard-V8:or, till rimlig kostnad. Den motor som Ilmor i största 

hemlighet byggde åt MB, uppfyllde reglementets bokstav, med 

endast en centralt placerad kamaxel. Det var dock en ren tävlings-

motor, med vinkelställda ventiler etc. och segrade överlägset i den 

enda tävling den deltog i, Indy 500 år 1994.

– Nästa motor satt i Auto Union C-type från 1936. Trots 16 cylindrar, 

6 liters slagvolym, överladdning och hemisfäriska förbränningsrum 

fanns en enda centralt placerad kamaxel som påverkade insugs-

ventilerna med vipparmar. Avgasventilerna manövrerades av korta 

stötstänger och vippor. 

– Den klassiska, Colombo-konstruerade V12:an från Ferrari hade 

en kamaxel per cylinderrad, påverkande ventilerna med rullvippor. 

  7. Revyn ”Spader Madame” hade premiär 1969. I den med-

verkade, förutom textförfattarna Hasse & Tage, många av den 

tidens bästa sångare och revyartister, Monica Zetterlund, 

Gösta Ekman, Grynet Molvig, Birgitta Andersson, Martin Ljung, 

Gunnar Svenssons 

salongsorkester och 

Fina kören. Musiken 

hade dock varken Björn 

& Benny eller Povel 

Ramel skrivit, men väl 

alternativ X, Franz 

Schubert!

  

6. Den eleganta bilhallen fanns i Ostermans Marmorhallar på 
Birger Jarlsgatan i Stockholm. Här kunde man också under 60- 
& 70-talet besöka Picko Trobergs årliga bilmässa, ”Sportvagnen 
och Vi”.

  8. En av de elegantaste Formel 1-bilarna någonsin var Dan 

Gurneys Eagle. Lätt, kompakt och med en modern V12:a 

byggd av Weslake var den även en av de snabbaste på sin 

tid, men 

resurserna 

räckte inte 

till för mer än 

en GP-seger, 

Spa 1967. 

Harry 

Weslake var 

specialist på 

gasflödet i 

motorer, och 

konsultera-

des av en 

mängd olika 

biltillverka-

re, både för 

standard- 

och tävlings-

motorer.

  5. Mellanhjulets märk-

ning i 105-motorn har så 

vitt Nöt-red. kan begripa 

ingen som helst betydel-

se. Med Alfas förnämliga 

differentialdelning för ked-

jehjulen på kamaxlarna kan 

dessa ställas in på 3 vevax-

elgrader när, helt obero-

ende av hur mellanhjulet 

monterats. Fördelaren 

drivs av oljepumpen, med 

drivning från kugghjul på 

vevaxeln, och påverkas 

alltså inte heller av kedje-

hjulens position.

  9. Förbränningsrum med en topp- och en sidventil brukar benämnas halvtopp. Riktigt tidiga exempel på denna lay-out hade insugsventiler med mycket svag fjäder och utan kamaxel, de öppnade på grund av undertycket då kolven rörde sig nedåt. På grund av sitt speciella ljud kallades de i Sverige för ”snarkventiler”. Eftersom frågebilden inte visade några kamaxlar alls, har Nöt-red. motvilligt beslu-tat ge rätt även för 
snarkventil.

Med tvångsstyrd 
insugsventil blev 
motorerna effektiva-
re och snarkventiler-
na somnade snart in 
för gott! Halvtopp-
motorer användes 
dock relativt länge, 
bl.a. av Willys, Rolls 
Royce och Rover. 
Bilden visar Rovers 
version.

  3. Tony och Philips ena-des till slut om en standard för Compact Disc, CD, och kapaciteten valdes så att den rymde Beethovens 9:e sym-foni. Nu har dirigenter mycket olika uppfattning om tempot, speltid på mellan 65 och 79 (!) minuter förekommer. Man valde till slut den 74 minuter långa inspelningen med 
Wilhelm Furtwängler som minsta kapacitet på en CD. Om 
detta är en skröna eller sanning är inte fullständigt klart, 
men Nöt-red. gillar förklaringen!Andra intressanta CD-fakta: Skivorna avspelas med bör-

jan längst in, och med varierande varvtal, 480 varv/minut 
i början och 210 på slutet. Avståndet mellan spåren är 
1,6 mm, alltså 0.0016 mm. Antalet spår är ca 23.000 och 
prickarna som lasern i spelaren läser av har en storlek 
på 0,5 mm... 
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HJULNÖTTER 2016: 
DET DUKTIGA DUSSINET!

  Totalt har Nöt-redaktören mottagit tolv svar på de senaste Hjulnötterna, men resul-tatlistan innehåller bara tio namn, eftersom två kombattanter valt att delta utom täv-lan. Det blev en stenhård kamp ända fram till målflaggan, med fem deltagare inom fyra poäng! Efter minutiös granskning av målfotot har Nöt-red. korat Per Wadén till årets Nötmästare, grattis! 
Kunskapsnivån hos deltagarna är verkligen hög. Mest imponerad blev nog Nöt-red. av fråga 10. Den obskyra Arnolt-MG:n tillverkades bara i etthundra exemplar, som alla gick till USA på 1950-talet. Trots detta har samtliga deltagare lyckats identifiera den, fantastiskt.

Uppgift 12 visade sig vara den utan jämförelse svåraste av årets nötter, och endast en deltagare hittade rätt svar, genom att manövrera sig fram på Manhattan! Bravo Håkan!

NÖTREDAKTÖR: BJÖRN SANDBERG



  10. Den röda bilen är resultatet av ett projekt drivet av bil-importör Stanley Arnolt i USA. Han sålde brittiska bilar efter andra världskriget, men var inte helt nöjd med dessa. Ett försök att själv skapa något bättre resulterade i Arnolt-MG från början av 50-talet. 
Den base-
rades på en 
MG TD, i allt 
väsentligt en 
förkrigskon-
struktion. 
Från England 
sändes 
chassiet till 
Italien, där 
Bertone mon-
terade karos-
sen, formgi-
ven av Giovanni och Nuccio Bertone samt Giovanni Michelotti. Till slut skeppades bilen till USA, där vissa kompletterande arbe-ten gjordes. Redan efter 100 sålda bilar sade dock MG upp avta-let, och Arnolt fick se sig om efter en annan chassileverantör.

  

11. Vilken bil skall bort, eftersom dess motors uppbyggnad avviker 

från de övriga? I uppgiften sades: ”poäng på varje väl motiverat, korrekt 

svar!” – Alltså, utan motivering, ingen utdelning! Bilarna var:

1. BRM P15 från 1952, 1.5 liter V16 och överladdad i två steg med centri-

fugalkompressorer. 

2. Miller 91 från 1927, rak 8:a på 1.5 liter, överladdad med centrifugal-

kompressor i ett steg. 

3. Rolls Royce Merlin, motorn i Spitfire Mk IX 1943. V12:a på 27 liter, två-

stegs centrifugalkompressorer.

4. Tipo 159, Alfetta, från 1951. Rak 8:a på 1.5 liter, tvåstegs överladdning 

med Roots blåsmaskiner.

Så, vem skall bort? 

– 3, ty det är den enda motorn som inte har 1.5 liter slagvolym.

– 4, den enda motorn med Roots blåsmaskiner, ej centrifugalkompres-

sor(er).

– 2, Miller ska bort, den har överladdning i ett steg, övriga i två steg.

– 3, endast Merlin har enkla överliggande kamaxlar, övriga har dubbla

Detta var en svår uppgift. Först identifiera bilarna, och så hitta karak-

täristiska drag hos deras motorer. Här fanns möjlighet skörda många 

poäng, men endast Niklas tog chansen att ange fler än en lösning.

  14. Nyttiga 
verktyg:

A. Vinkelmätare 
för åtdragning 
av skruvför-
band. För att 
uppnå bästa 
noggrannhet 
dras först till ett 
visst moment, 
därefter en viss 
vinkel. 

B. Alla kan ju 
se detta är en 
gängtapp, så 
det räcker inte 
för poäng. Denna tapp förbereder montering av gängin-
satser i skadade tändstiftsgängor. Den styr i den trasiga 
gängan, rymmer upp hålet och bearbetar gängan för insat-
sen, allt i ett svep. Praktiskt!

C. Lätt, detta är ju en ventilfjäderbåge för att trycka hop 
ventilfjädrarna vid montering.

D. Lite knepigare! Bilden visar en skränktång, som används 
för att skränka ett sågblad. Det innebär att tänderna bockas 
ut lite för att ge ett bredare snitt, så att bladet inte kilar fast 
i spåret!

  15. Ett 

adjektiv efter-

frågades, 

med torr 

anknytning till 

tre bilder:

– Ett oljetråg 

och pump för 

torrsumps-

mörjning. 

Motorn 

okänd.

– Mr. 007 

Bond, med 

glaset i hög-

sta hugg. ”A 

dry martini, shaken, not stirred”.

– Ett fartyg i en torrdocka.   19. Scenerna ur 

Marxbrödernas filmer:

A: Spegelscenen med 

Groucho och Chico.

B: Kontraktsgenomgång, 

Groucho och Chico. The 

Sanity Clause. 

C: Groucho som Dr. Hugo 

Z. Hackenbush.

D: Groucho: – You love 

your brother, don´t you? 

Chico: – No, but I´m used to him.

  20. Till slut, äntligen, musikfrågan! Här är kompositö-
rernas namn och hemländer. Med lite trixande bildar hem-
ländernas första bokstäver ordet SPRINT!

  17. Tre herrar med koppling till var sin bild.

A-3: Gene Kranz, projektledare på NASA. Ledde flygningarna inom 

Apolloprojektet, t.ex. månlandningen år 1969, från kommandocentralen 

på Cape Kennedy.

B-4: Daniel Harding. Chefsdirigent för Sveriges Radios symfoniorkes-

ter.

C-1&2. Gene Haas. Ägare till Haas Automation, tillverkare av verktygs-

maskiner, varav vi såg en i full fräs på bild 2. Det har gått så bra att han 

kunnat kosta på sig ett eget F1-stall, inte dåligt. Några svarare visste 

att Haas använder 

Ferraris motorer, 

och bild 1 visade 

deras vindtunnel, 

så det svaret har 

också godkänts!

Övriga bilder 

föreställde:

5 – Apple-dator, 

Macintosh

6 – Rolex urverk

  16. Konstigt torn och vattenfall, vad kan det leda tankarna till? – Jo, 
Nikola Tesla, hade många banbrytande idéer. Hans system för över-
föring av energi 
med växelström 
besegrade till 
slut Edison, som 
envist förordade 
likström. En av 
de första kraft-
stationer som 
utnyttjade Teslas 
växelströmsgene-
ratorer byggdes 
vid Niagarafallen. 
– Mindre fram-
gångsrikt var 
Teslas försök att överföra elektrisk energi trådlöst, för vilket byggdes 
en teststation på Long Island, New York. Experimenten misslyckades 
och tornet revs redan 1917.

  
12. Litterär fråga, bilder visande orkidéer, ett ölglas och en entrétrap-pa med sju steg. Vart kan det leda, om inte hem till den late, överviktige, vältalige, superintelligente gourmé-detektiven Nero Wolfe, som utan att lämna sitt kontor, löser de mest kom-plicerade kriminalfall? – Med ovär-derlig hjälp av sin snabbtänkte och handlingskraftige assistent Archie Goodwin, naturligtvis! 

Rex Stout skrev mer än 70 histori-
er om Wolfe, förankrad i sitt ”Old Brownstone” på West 35th Street på Manhattan, New York. Du som inte kom på svaret 35, kan trösta dig med att du har alla dessa böcker väntande oläs-ta. Lyckans ost!

  13. Kändisarnas porträtt var kanske inte de vi sett oftast. 
Här är några vanligare. Pär har rört hop familjeförhållandena 
en smula, Damon Hill är son till Graham Hill, inte till Phil!

      
18.  Dikten är ju Staffansvisan, eller Staffan Stalledräng, i över-
sättning till universalspråket Transpiranto, gjord av Ludvig Hagwald, 
Grönköping.

Kovboj estat Esteban
- noj grazzom con amore.Il acquat cinco lippizan,
- tutt’pro la meteore.
Nixan lux ist evident,
astroj brillas in la firmamenta.

Staffan var en stalledräng,vi tackom nu så gärna,
han vattnar sin fålar fem,allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
stjärnorna på himmelen de blänka.
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  Nötknäckare Hemort Antal poäng

Per Wadén Helsingborg 29

Håkan Nilsson Järpen 28

Alf Hansson Lessebo 27

Pontus Larsson Mörrum 26

Pär Stenberg Alingsås 26

Niklas Karlsson Nord Hisings Backa 21

Fredrik Romare Linkööping 17

Ola Sjösvärd Ellös 15

Anders Edholm Täby 9

Ola Söderpalm Hjo 7

RESULTAT:



Så har det blivit 2017. Nu har 
jag varit med i denna eminenta 
klubb sedan 1994 så det är väl 
på tiden att bidra med något 
till Klöverbladet (red: härligt!). 
Har varit på gång då och då 
men aldrig kommit till skott.

Patrik Hermansson heter 
jag och är bosatt i Sveg, 
Härjedalen mitt i Sverige lite 
mot Norge till.

Jag fick upp ögonen för 
Alfa i ganska tidig ålder, men 
alla förståsigpåare berättade 
vilket skräp det var. Därför 
dröjde det några år innan 
suget blev starkare än diss-
ningarna. Det blev en Alfetta 
GTV och sedan har det rull-
lat på. Har fram till idag haft 
30–35 Alfor blandat från 70-tal 
till sprillans nytt och något 
bekymmer har det aldrig varit 
tvärtom det är otroligt glädjan-
de varje gång jag sätter mig 

i min 145 QV från 1995 som 
jag kör idag. Klagokören då? 
Ja vet inte vad som hänt den 
men det var länge sen den 
tystnade.

2013 gjorde jag en affär 
där det ingick en banpeppad 
Alfa 75. Det var ingenting jag 
behövde, hade egentligen 
varken tid eller plats men nu 
var det som det var. Efter jag 
slutade köra Ducati 2009 blev 
jag lite mer intresserad av ban-
körning. Jag prövade på redan 
på 90-talet men nu blir det lite 

mer, så där nån gång per år.  

Tävla i banracing var för 
mig helt ointressant! Men det 
fanns en del herrar som körde 
i Challenge som oberoende 
av varandra tjatade om hur kul 
det var och när jag nu stod där 
med en bil som hade bur fick 
jag väl något slags infall, det är 
klart jag ska köra Challenge. 
Dragbil och trailer fanns redan, 
det är väl bara att ordna res-
ten. Och köra, hur svårt kan 
det vara?

Jag började greja med 
bilen på senvintern 2014. Det 
var en hel del som gjordes 
men tyvärr inte på rätt sätt. 
Ska man preppa racerbil är 
det en klar fördel om man vet 
vad man utgår från, alternativt 
plankar ett tidigare utprovat 
koncept. Jag hade ju knappt 
kört bilen mer än upp och ner 
på trailern.

I CAR Challenge är bilarna 
uppdelad i tre klasser efter vikt 
och effekt. Alla tre klasserna 
kör på banan samtidigt (inte 
ens det hade jag koll på innan) 
som åskådare kan det verka 
märkligt med rätt stora fart-
skillnader mellan bilarna, men 
det har sin förklaring när det 
skiljer 2-300 hk.

Det finns ett reglemente att 
anpassa sig efter förutom de 
saker som måste vara rätt för 
vagnboken:

Vilken kan jämföras med god-
känd av SBF för en gatbil, typ.

Klass 1-bilarna 
2,50 – 4,24 kg per Hk

Klass 2-bilarna 
4,25 – 5,99 kg per Hk

Klass 3-bilarna 
6 kg per Hk och uppåt

Min bil hade våren 2014 

en 2 liter standard förgasar-
rova på 128 hästkrafter. Den 
vägde 1040kg och var då även 
skattad och besiktad, alltså 
en solklar klass 3 bil. För den 
intresserade finns en tråd på 
rejsa.nu om bilens utveckling.

Det blev Maj 2014 och vi 
dök upp på Gelleråsen #47an 
och jag. Start nr #47 är för 
att jag då var 47 år ung. Bilen 
var så gott som otestad förut-
om upp och ner från trailern. 
Minns att vädret var regnigt 
och att mina nya däck var oin-
skrubbade och halkiga. Men 
det jag minns som värst var 
att ettan och tvåans växel var 
mycket svåra att hitta och att 
sikten i regn utan coupéfläkt 
var riktigt dålig. Bilen var kon-
stig och allt annat än kul att 
köra. 116-bilar brukar vara kul, 
även som standard.

Här kommer inte tre 

säsongers racerapporter, utan 
en snabb summering.

2014: Färsking Racing. 
Bilen var, tja, den gick ju 
ibland. Hade många roliga 
varv med Robin Nykvist.

2015: Farsen Racing. 
Vill helst glömma detta år. 
Utvecklade bilen till något som 
inte var bra.

2016: Krympling Racing. 
Bilen börjar bete sig något 
bättre och det börjar bli rik-

tigt kul, men överansträngda 
kroppsdelar säger ifrån.

De gamla raceputtarna 
som sa att det var kul hade 
rätt. Det är kul, faktiskt jätte-
kul, och alldeles för kul för att 
vara utan.

Från början var min plan att 
hinka i en V6a, men när tiden 
saknades fick det bli rovan 
som satt i och avvakta till 
kommande år med V6. Kanske 
skulle jag blir bättre på körning 
med begränsad effekt! Till 
sista tävlingen 2014 på Ring 
Knutstorp, ca 80 mil enkelresa 
hemifrån, fick jag en impuls att 
stoppa i en twinsparkmotor. 
Kom fram i en oprovad bil och 
fick bara köra 2-3 varv innan 
jag sköt en oljeslang. Hann 
känna nåt positivt på dom var-
ven ändå.

Finns de som påstår att 
en klass 3-bil inte är en riktig 

racerbil och visst så kan det 
kanske vara. Men man kan 
modifiera riktigt mycket med 
chassi, växellåda och motor. 
Lyckas man få standardmotorn 
att prestera maximalt och hålla 
vikten nära 6kg per hk blir det 
väldigt roligt och okomplicerad 
racing. Se bara på den där lille 
gröne rackarn från Ronneby, 
det går väldigt fort.

Nu ser jag fram emot 
maj 2017 och premiären på 
Gelleråsen. 

Till er som funderar på att 
börja, gör det även om det 
inte är utsorterat och klart. Kör 
ändå och ordna det där! Det 
är mycket roligare att vara på 
banan än att ha garaget per-
manent ockuperat.

Så väl mött 2017!

MEMBER 787 #47 
PATRIK HERMANSSON

TEXT OCH FOTO: PATRIK HERMANSSON

Sune Svensson hjälper Markus Tåbäck att rikta ett krökt stag innan start på 
Rudskogen.

Sune Svensson bjuder på födelsedags tårta, från vänster Danne Hansson, Ola 
Magnusson, skymd  Henke Ahnfeldt, Rolf Ekman och Sune Svensson.

Ronny Andersson hjälper Sune Svensson att tanka.

Snabb, snabbare? från vänster Stefan Atterhall, Ronny Andersson, Markus 
Tåbäck och Ola Magnusson.

Race-ekipage i sommartrafik.

Vår ordförande Ola Söderpalm, Robert Schmidt och tävlingsledare Jocke 
Knutsson.

Ronny Andersson i kvällssolens depå.

Svegs snabbaste Alfa.

JAG SLADDADE IN I CAR CHALLENGE
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’’Inte ens det 
hade jag 

koll på...’’

’’Fick bara köra 
2-3 varv innan 

jag sköt en 
oljeslang...’’
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TEXT: FREDRIK ROMARE. FOTO MULSANNE RACING

Genom Astrid Kuntz i Mulsanne Racing fick Klöverbladet dessa fina bilder från 

Romeo Ferraris monter på Essen Motor Show i december 2016. Bilderna visar den 

Giulietta TCR Mulsanne Racing kommer tävla med i TCR under 2017. En tuff Giulietta.

MULSANNE RACING PÅ 
ESSEN MOTOR SHOW MICHELA CERRUTI

PHOTO: MULSANNE RACING

My last race was a last minute call, as I didn’t know I would 

have left to Dubai till the 4th of January. The TCR Midlle East 

Championship was a perfect chance for us to test our last improve-

ments and understand the level of the car compared to the others. 

At the end of December we made two test days in Vallelunga and we 

had reasons to think that the car was fast, but it is always hard to 

judge if you don’t have other cars on track with you.

There were 10 cars on the grid in Dubai, not may, but enough to 

fight. Qualifying was already very good, as we qualified 4th on the 

grid less than a second from pole position on a 2’10” laptime, only 

3 tenth from P2. During race 1 the car was straightaway quick and 

competitive, I could recover 2 positions with nice overtaking moves. 

At the end of the race we were suffering a bit more, as with used 

tires we are still missing a couple of tenth per lap to be really compe-

titive. But I managed to build a gap to P3 which was long enough to 

keep my P2 till the end.

Race2 was a bit unlucky as we broke a suspension after few 

laps while I was fighting against the Engstler Volkswagen. Dubai 

racetrack has pretty harsh curbs and I was pretty aggressive on 

them, so probably that was the reason. The Volkswagen had the 

same problem so we know is not something caused by us.

So the car was effectively good, we also made an upgrade to the 

1750cc engine and we managed to have the best top speed all over 

the weekend. We mostly suffer in very slow corners, as the accelera-

tion with low rpm is our weakest point compared to the 2.0cc.

We are now leaving to Abu dhabi as there is the second round of 

the TCR Middle East, but I will not be driving as we made a deal with 

Davit Kajaia, very good driver from Georgia.

BEST REGARDS, MICHELA

Exklusivt för KB
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BENGT 
DIEDEN

KRÖNIKA

V
id blott 46 års ålder 
rycktes Josefin 
Nilsson bort till följd 
av ett medfött hjärt-

fel. Hon hade då hunnit bli 
såväl en uppskattade grupp-
medlem i Ainbusk Singers 
som en hyllad soloartist och 
skådespelare. Min favorit är 
”Jag mötte Lassie” där hen-
nes syster Marie skrivit texten 
till Benny Anderssons musik. 
Igår kväll tänkte jag starkt på 
den låten och jag ska berätta 
varför.

Under sommaren arbetar 
jag nattetid på ett hotell i 
St Tropez. Det är intressant 

ur flera aspekter. Man lär 

sig mycket om människors 

beteende, deras vanor och 

inte minst om deras bilar. 

Ett hotells status mäts i hur 

många stjärnor det har och 

vårt hotell har nyligen fått fyra 

sådana stjärnor. Det kostade 

ägaren en hel del pengar 

att rusta upp hotellet men 

det var en investering som 

lönade sig. Jämfört med tre 

stjärnor kunde han nämligen 

både höja priserna och få en 

högre beläggning. Klientelet 

förändrades också och nu 

har vi kunder i kategori Audi 
A4 till A6 och BMW 3-serie 
och 5-serie. Dessutom stort 
inslag av Porsche och Range 
Rover. Mercedesmodellerna 
går upp till E-Klass och 
omfattar dessutom cabriole-
ter och coupéer. Aldrig ser vi 
en Audi A8 eller en Mercedes 
S-Klass, dessa ägare väljer 
istället Villa Belrose som bara 
ligger ett stenkast från oss 
men har fem stjärnor.

Förekommer det då inga 
italienska eller franska bilar 

JAG MÖTTE LASSIE

på vårt hotell som heter 

la Bastide d’Antoine? Jo, 

häromdagen hade vi fak-

tiskt en italienskregistrerad 

Spyder och i våras såg jag 

en Brera. Fiat 500 och fran-

ska bilar förekommer men 

då uteslutande som hyrbilar, 

vilka är lätt identifierbara 

här. Det unika undantaget 

kom häromdagen med ett 

par från tjeckiska republiken 

som körde Europa runt i en 

Caterham Seven med Jean 

Paul Belmondos namn-

teckning på bakskärmen. 

Varje år kommer också ett 

engelskt par med en Jaguar 

E-type 1963 i originalskick. 

Engelsmän är så gott som 

alltid mycket sociala. Ett par 

fotbollsgalna engelsmän kom 

hit i en Honda CRX under 

fotbollsspektaklet i våras. De 

hade kört från London non 

stop på 17 timmar. Dagen 

efter körde de till Marseille 

för att se fotboll och sedan 

hem igen. Galnast är den 
man som kommer varje år 
från London med flyg. Hans 
MacLaren levereras till hotell-
parkeringen samtidigt och 
den använder han sedan 
för att ragga brudar med i 
”Troppan”. Efter en vecka 
är det slut och då tas bilen 
omhand av en transportör för 
att fraktas hem till Mayfair. 

Igår kväll kom jag till jobbet 
strax före kl 23 och lät blicken 
svepa över parkeringsplatsen 
för att se om där fanns något 
intressant och vilka nationa-
liteter jag skulle komma att 
möta under natten. Nej, där 
stod bara de vanliga svarta 
eller graftigrå premiumbilarna. 
När jag kom fram till hotellets 
entrédörr var det något som 
fick mig att stanna till. Det 
undermedvetna hade genom 
periferiseendet registrerat en 
Alfa-märke. Hur kunde detta 
var möjligt? Spyderägaren 
lämnade ju hotellet för flera 
dagar sedan. Jag var tvung-
en att gå tillbaka för att se 
vad jag missat. Där stod den 
under ett träd och smälte in 
perfekt i siluetten av tyska 
bilar, en franskregistrerad 
Giulia. Även om det var för-
sta gången så visar det att 
Alfa lyckats skjuta in sig på 
detta av biltillverkarna så hett 
eftertraktade segment. Jag 
kom omedelbart att tänka 
på Josefin Nilsson och ”Jag 
mötte Lassie”.

För de yngre medlem-
marna ska kanske förklaras 
att Lassie var en hund som 
förekom i böcker av den 
amerikanske författaren Eric 
Knight. Dessa gjordes till 
TV-serie i USA på 50-talet 
och blev omåttligt populära. 

Lassie var en border collie 
som framställdes som mycket 
intelligent och var naturligtvis 
hjälten i filmerna. I böckerna 
var Lassie en tik men i filmen 
spelades hon av en hanhund. 
Någon lär ha yttrat att han 
kände en person som hade 
en hund som var en avkom-
ma till Lassie. Detta startade 
bruket av att berätta ”Mötte 
Lassie-historier”. Min kompis 
moster har druckit te hemma 
hos Magnus Uggla är en 
typisk Mötte-Lassie-historia. 
De som känner mig skulle 
kunna säga att de känner 
någon som besökt Brigitte 
Bardot på hennes 80-årsdag. 
Ni skulle nu också kunna 
säga att ni känner någon som 
sett en Giulia på en vanlig 
parkeringsplats.

På natten är alla katter grå 
så det var med stort intresse 
jag gick för att granska den 
svarta Giulian i dagsljus. Bilen 
har ju fått kritik i tyska media 
för bristande detaljkvalitet i 
inredningen. Denna kom jag 
inte åt att se men den var 
vackert vinröd vilket match-
ade utsidan perfekt. Vad jag 
däremot kunde se var att 
karosspassningen lämna-
de en del övrigt att önska. 
Luftspalten runt dörrarna 
var för stor och kromlisten i 
dörrarnas överkant utgjorde 
inte en jämn linje. Detta har 
ingen som helst betydelse 
för körupplevelsen men det 
påverkar säkert köparna av 
bilar i den här klassen, de är 
nämligen rätt kräsna och har 
i åratal skämts bort av tyskar-
na på den här punkten. Det 
hela lär ha sin upprinnelse i 
Wolfsburg på den tiden då 
Ferdinand Piëch härskade på 
Volkswagen. 

Piëch var perfektionist och 
tyckte inte Golf levde upp till 
hans krav på karosspass-
ning. Han påpekade detta för 
produktionsteknikerna flera 
gånger men inget hände. 
Då sammankallade han ett 
stormöte på fabriken där 
han förklarade för de 600 
ingenjörerna hur han ville att 
passningen skulle vara och 
sa till dem att de hade två 
månader på sig. Var han då 
inte nöjd med resultatet skulle 
de få sparken, allihopa. Jag 
har era namn här, lär han ha 
tillagt. Idag är passningen på 
en Golf, och de flesta andra 
bilar, sådan att man inte får 
in en bilnyckel mellan dörren 
och karossen. Det fick man 
däremot på Giulian som höll 
en standard som bara Dacia 
lever upp till idag. Det har 
hänt mycket på detta områ-
de och jag ser att på den 
Peugeot jag kör till vardags 
kan man inte bara få in nyck-
eln, man kan vrida om den 
också. (Här överdriver jag en 
smula men det får man som 
skribent göra ibland). Detta 
är märkligt och beklagligt för 
Giulia. Visserligen byggs den 
på Alfasudfabriken i Neapel 
men det är ju inte längre av 
italienska fåraherdar utan av 
koreanska industrirobotar. 
Resultatet borde därför kunna 
bli bättre.

Fotnot. Bästa inspelning-
en av ”Jag mötte Lassie” är 
enligt min mening den som 
gjordes i TV-programmet 
Nyhetsmorgon och lades ut 
på Youtube och TV4 Play 
strax efter Josefin Nilssons 
död, den 29 februari 2016. 



Ingridienser (4 portioner)

 200 gr Pancetta, eller rökt sidfläsk.

 1 gul lök.

 1 hackad röd chilli.

 3 msk vitt vin.

 Olivolja extra virgine.

 600 ge konserverade tomater.

 500 gr spagetti.

 1 dl riven Pecorino eller Parmesan.

Tillagning:

1. Skiva löken tunt.

2. Tärna fläsk eller Pancetta och bryn det.

3. Tillsätt lök, chili och olja i pannan och låt bryna 
 några minuter.

4. Häll i vinet och låt det koka in.

5. Lägg i tomater och koka ihop såsen i ca 10 – 12 
 minuter. Tillsätt salt och ev. kryddor.

6. Koka pastan enligt anvisning, häll över i stek-
 pannan och blanda ihop.

7. Riv över stora mängder Pecorino eller Parmesan.

8. Korka upp ett bra vin, ät och var lycklig!

GUSTO

Spaghetti all´ Amitriciana
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Italienska recept 
i Klöverbladet.

Vid den omfattande medlem-
senkät som genomfördes under 
2015, var det många medlemmar 
som efterlyste mer om Italiensk 
matkultur i Klöverbladet. Från och 
med detta nummer skall vi försö-
ka infria önskemålen.

Vi kommer få stöd av Ingemar 
Gustafsson, en bilentusiast som 
också driver Gusto i Hjo. Gusto 
är en butik som förmedlar råvaror 
från det Italienska köket. Ingemar 
kommer då och då att återkom-
ma med recept här i tidningen. Vi 
hoppas att Ingemar även inspi-
rerar andra medlemmar att bidra 
med sina Italienska favoriter!

Italian
food

Klöverbladet nr 3 1979.

Klöverbladet nr 2 1982.
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POSTTIDNING B
CLUB ALFA ROMEO C/O OLA SJÖSVÄRD, 

MORLANDA SÄTERI 146, 474 93 ELLÖS

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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