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I DETTA NUMMER

UTI VÅRSOLENS GLANS!
Så sjöngs det 
en gång och 
man gladdes 
åt att hela livet 
tycktes ligga 
framför en, nu är 
det mera lyckan 
inför sommarens 
många härliga 
Alfa-upplevelser 
som gläder! 
Ibland skulle 
man vilja dela 
på sig för att 
kunna vara med 
på så mycket 
som möjligt, 1:a 
maj-träffarna på 
Wenngarn och 
Krapperup, Targa Florio Svezia 
den 20:e maj, Tjolöholmsträffen 
den 21:a maj, medlemsresan till 
Silverflag i Italien den 16–18 juni 
och naturligtvis hela banmötes-
säsongen med ett tävlingsgäng 
som är både större och mer på 
bettet än någonsin – underbart!

När du läser detta har du för-
hoppningsvis varit på någon av 
1:a maj-träffarna på Wenngarn 
eller Krapperup. På Wenngarn 
sköttes träffen för första gången 
av en arbetsgrupp anförd av 
klubbens tävlingsledare Jocke 
Knutsson och jag är säker på 
att allt blev bra. Detta nummer 
av Klöverbladet producerades 
innan träffarna gått av stapeln, 
med undantag för reportagen 
om just dessa, som mer eller 
mindre kom till på vägen till 
tryckeriet. Njut av bilderna och 
texterna från det som kommit att 
bli klubbens säsongsstart!

En trevlig nyhet är att 
Challengegänget nu publicerar 
ett digitalt nyhetsbrev som du 
kan prenumerera på. Gå in på 
hemsidan, klicka på ”Läs mer 
här!” i Challe ngerutan längst 
ned på startsidan och beställ 
nyhetsbrevet, så får du hem det 
i datorn. Alternativet är att läsa 
det på hemsidan, men då får 
man själv hålla reda på när det 
kommer ett nytt.

För egen del blir det första 
året i den hett efterlängtande 
Giulian som levererades strax 
innan påsk. Den har, av någon 

outgrundlig anledning varit 
starkt försenad med tanke 
på att den är en av de först 
beställda till Sverige och inte 
kom förrän i mitten av april. När 
detta skrivs är bilen på ett lack-
behandlingsföretag dit det körs 
många speciella bilar från hela 
Mellansverige. När jag lämnade 
bilen sa jag till företagets ägare 
att han kunde få ta sig en tur 
i Giulian, när han hade tid. En 
timme senare ringde han och 
sa att: ”Detta var det jä…aste 
han hade kört dittills” och jag 
förstod att det var menat som 
något positivt villket inte vill säga 
lite i hans fall, då han har en del 
att jämföra med. Han var helt 
begeistrad och det skulle inte 
förvåna mig om det snart står en 
Giulia på hans gagareuppfart. 

När det gäller bilval har er 
ordförande alltid varit minst sagt 
ambivalent. Bilars egenskaper 
har sällan styrt utan mer den 
maniska driften av att byta bil. 
En gång i min gröna ungdom 
bestämde jag mig för praktiska 
aspekter vad gällde bilvalet, 
vilket resulterade i en Renault 
16, som var bekväm, rymlig och 
förnuftig på alla sätt. Den byttes 
efter ett tag mot en Triumph 
GT6!!! Dessa tvära kast har 
upprepats många gånger och 
nu var det dags igen. I väntan 
på Giulian inhandlades en Fiat 
500 från 1972 på samlarbils-
mässan i Bremen (två repor-
tage därifrån i detta nummer).                                                                  
Lite svårt att ha koll på argu-

menten för dessa båda bilköp, 
när det nu står en av världens 
snabbaste bilar bredvid en 
av världens slöaste i garaget. 
Någon form av syndrom är det 
väl, men jag lider inte så mycket 
av det, möjligen gör omgivning-
en det.

Den 23:e april hade vi för 
första gången (tror jag) en ordfö-
randekonferens för de Nordiska 
Alfaklubbarna i Köpenhamn. 
Tanken är att detta härefter skall 
ske varje år och syftet är att vi 
skall försöka hitta mer samar-
bete mellan klubbarna för att 
förhoppningsvis kunna erbjuda 
större medlemsnytta till lägre 
kostnader. Redan nu utväxlar vi 
en hel del material mellan med-
lemstidningarna, men det kom-
mer också att gälla samarbete 
med FCA som har sin verksam-
het i hela Norden, gemensamma 
banmöten, gränsträffar m.m. Har 
du som läser detta några idéer, 
hör av dig så tar jag upp dem 
med mina övriga Nordiska kol-
legor! I ett kommande nummer 
skall jag också skriva lite mer 
om samarbetet och vad det för-
hoppningsvis kan föra med sig.

Jag ser fram mot att träffa så 
många som möjligt av er under 
de härliga månaderna vi har 
framför oss. 

HÅLL VARVET UPPE!
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Nu börjar Jämtland så smått 
att vakna ur vinterdvalan och 
en och annan rolig bil och mc 
börjar synas längs vägarna. Då 
faller tankarna lätt till sina egna 
projekt. Alfa 75:an vägrar kate-
goriskt tjurigt att starta och min 
156:a är liksom lite för klar. Den 
är ju tom besiktigad till sista juni 
men där saknas utmaningen 
känns det som. Bara att serva 
och tvätta igenom. För lätt lik-
som. För lite Alfa helt enkelt. Nej 
det är betydligt mer sport att 
försöka hitta vad som är knas 
på 75:an som dessutom behöver 
en ny frontplåt, nya skärmkanter, 
nya bromsar, ny huvudcylinder 
med tillhörande slav osv. Vem 
har sagt att det ska vara enkelt? 
Men belöningen smakar ju så 
mycket sötare när bitarna lirar. 

Vad som däremot är roligt 
är att min 16-årige son köpt sin 
första bil. Valet var enkelt för 
honom. Det skulle vara en Alfa 
och den skulle vara bakhjulsdri-
ven. Det blev en 75:a TS. Som 
givetvis fanns alldeles nästgårds 
i Kalix. Som givetvis inte var 
körd på 10 år och med senast 
godkända besiktning någon-
stans kring 2003. Men efter en 
skickad bild från säljaren av 
frostbeprydd åttiotalsikon var 
sonen såld. Och dämed även 
jag själv. Klart grabben ska ha 
en 75:a övertalades sambo/
mamma med övertydlighet och 
löften om avyttring av andra på 

Det var vår i januari, febru-
ari och mars, men det var 
också vinter. Har vi årstider i 
Östergötland eller bara väder? 
Väglaget är som en påse Gott 
och Blandat, men varken jag 
eller min bil gillar salt. Jag frågar 
min yngsta dotter vad skolan 
säger om när våren börjar, men 
hon vet inte. 

Nu är det äntligen maj och 
vintervädret är bakom oss i 
Östergötland. I vägkanten spirar 
det gröna gräset bredvid det 
gula från 2016. Vid denna tid 
är förväntningarna som störst. 
Luften är klar och frisk och 
vägarna är äntligen borstade 
och renspolade av vårregn. 
Förhoppningsvis finns även en 
klassiker som matchar förvänt-
ningarna.

Vår klassiker möter familjens 
förväntningarna, men träffar 
utanför tavlan som nyhetsre-
daktör för Klöverbladet. Det 
är en Porsche 964 Carrera 2. 
Okej, jag hade tänkt ersätta den 
med en gammal Alfa Romeo, 
men har insett att det går inte.

Välkänt faktum att karaktär 
och känsla skiljer mellan ita-
lienska och tyska bilar. Detta 
inarbetades redan under tidigt 
1900-tal i de internationella 
bilsportfärgerna som repre-
senterade teamets nationalitet. 
Italien rosso corsa och Tyskland 
vit, senare silver för Mercedes 
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och Auto Union. Men äldre 
Porsche 911 avviker. De är tyskt 
solida och bestämda och kör ut 
racerbanan utan ombyte. Men 
de väcker samtidigt känslor 
med sina mjuka former och stå-
ende lysen och bygger ofta lång 
relation med sin ägare. Porsche 
introducerar även varmare 
racingfärger på 60-talet med 
orange och ljusblått från Gulf.

Bortsett från Tysken som 
förskansat sig i vårt garage ser 
jag inga logiska känsloalternativ 
till Alfa Romeo. Du får massiv 
känsla, rejäl prestanda och ett 
stolt arv för rimliga pengar. I alla 
fall Alfa Romeo från 80-tal och 
nyare. De äldre är etablerade 
samlarklassiker som åker raket 
upp i prisrymden tillsammans 
med andra exklusiviteter. Här 
liknar Alfa Romeo och Porsche 
varandra. 

Porsche och Alfa Romeo 
upplever ofta samma resa 
genom hyllning, kritik, prisfall 
och därefter mötet med ägare 
som inte underhåller dem och 
antalet fina objekt minskar. 
Tiden går, minnen återkom-
mer och efterfrågan vaknar, 
men nu är utbudet begränsat. 
Resan avslutas med att i princip 
hela modellprogrammet blir 
klassiker. Det omfattar även 
mindre exklusiva Alfa Romeo 
som sedanmodellerna Giulia, 
Giulietta och Giulia 1900 eller 

Porsches instegsmodeller 912 
och 914.

Trots att jag kommer fort-
sätta köra vår Porsche har jag 
inte slutat leta Alfa Romeo. 
Tills mötet med min nästa Alfa 
Romeo inträffar överlever jag 
genom att läsa om Alfa Romeo 
i Klöverbladet.

I detta nummer kan vi läsa 
om Peter A Kavcic och små-
landsmaffians möte med Ticko, 
alias Thyrone Persson. Ticko 
berättade om sin gärning och 
visade sin samling med äldre 
tävlingsbilar. 

Vi får även en inblick i Håkan 
Nordins tålamod och humor när 
han brottas med utmaningarna 
att äga en Alfa Romeo 159. 

Ni får följa Klöverbladet på 

Bremen Motorshow. En mysig 
klassikermässa som inleder 
mässåret i Tyskland, men 
min sökinsats efter nyare Alfa 
Romeo slutade på parkeringen 
utanför mässhallen. 

Vi är mycket glada över att 
Carl Legelius, chefredaktör 
för Klassiker, blir en del av 
Klöverbladet. Han kommer 
på samma sätt som vi andra 
klubbmedlemmar bidra med 
sina berättelser om Alfa Romeo. 
I detta nummer berättar Carl 
om försäljningsframgångarna, 
och motgångarna, för Alfa 
Romeo. Det är en riktig berg 
och dalbana.

Trevlig inledning på en ny 

säsong med Alfa Romeo!

EDER FREDRIK ROMARE

gården långtidsparkerade bilar 
och säkert en hel del andra 
löften om IKEA, altanbyggande 
och promenader med hunden. 
Allt går att tänka sig när bilköp 
står på agendan.

Till Kalix är det från 
Östersund via kostigar i inlan-
det nästan 70 mil enkel resa. 
Tjälskott som mindre samhällen 
i storlek. Vägarbetskyltar talar 
om att det är arbeten från 500 
meter till 6 mil.

Det är vinter i Kalix fram till 
midsommar ungefär. Det kan 
snöa i april och snöröjningen får 
ta nya tag. Det är inget konstigt 
alls med det. Det kan vara pack-
ad blankis på samtliga vägar 
mellan Boden och Arvidsjaur. 
Det är inget konstigt alls med 
det heller. Allt detta inträffade 
givetvis samtidigt med otrolig 
samklang när bilen hämtades 
hem. Det är det inte heller något 
konstigt med alls för den delen. 
Mera en regel än undantag 
vid bilhämtningar. Resan hem 
tog lite styvt 10 timmar men 
belöningen kom i sonens upp-
viglade flaxande på uppfarten 
väl hemma i Östersund. Nu ser 
vi inte sonen så mycket längre 
och när han skramlade upp på 
påskafton strax före 7 för att 
försvinna ut i garaget förstod 
vi att han nog var smittad av 
viruset. Det där med påskägg 
och presenter var av sekundär 
betydelse. Betydligt viktigare 

var att leta upp mina klenoder 
som jag sparat och planerat 
för min egen 75:a. Nu sitter det 
prydligt nya pedaler och ratt 
med knopp från momo. Han 
sneglar lätt dreglande på den 
skinninredning som sitter i min 
75:a och ställer svävande frågor 
om hur svårt det är att byta ett 
tak på en bil. Det sitter nämligen 
elektrisk taklucka på min bil men 
där går nog gränsen för vad 
som kan tillåtas för att främja 
virusets framfart i garaget. Men 
dock lär man väl hitta sin bil på 
pallbockar när han förstått att 
det är 5-bultat även på TS och 
16-tummare gör sig väldigt bra 
på 75:orna. Dessutom går mitt 
ebay-konto varmt då det beställs 
allt från reservdelar, tillbehör 
och kläder i Alfasnitt. En ny 
generation är hemma! Tillväxten 
säkrad! Garaget förlorat!

Vad som dock måste näm-
nas är ett tack till säljaren Lars 
i Kalix som sålde bilen till ett 
mycket förmånligt pris samt 
hade tålamodet att vänta med 
hämtningen tills tillfälle gavs. 
Bilen har dessutom visat sig 
vara riktigt hygglig och star-
tade snällt efter en lite service 
och friskt batteri. Och visst är 
det märkligt att det känns mer 
motiverat att skruva med andras 
prylar än att våga möta sin egen 
bil och dess vidhängande pro-
blem. 

Men för att inte förgöras helt 

av funderingar på vad det kan 
vara för fel på min egen 75:a när 
sonens snällt står och tuffar på 
tomgång tog jag och sonen ut 
156:an på lite vårkänsla. Det går 
inte att bortse från att även de 
lite mer moderna Alforna (om nu 
156:an kvalar in där) bjuder upp 
till skaplig dans. Vi har några 
fina vägar bort mot det lilla sam-
hället Orrviken med fina kurvor 
och med bra sikt. Busson måste 
ju vara en av de absolut roligas-
te motorer som man skyfflat in i 
en standardbil av familjetyp som 
man ändå får säga att 156SW är 
trots allt. Sonens leende skulle 
möts i nacken om inte över-
varvskyddet slog ifrån vid drygt 
6000 varv. Hans korta kommen-
tar till fullgasväxlingarna var kort 
och gott ”coolt ljud”. Men han 
är ju 16 och som alla 16-åringar 
är han champion på allt så det 
gäller att inte verka för berörd. 
Men sneglandet på hastigmäta-
ren i förhållande till tiden avslö-
jade honom. Han var berörd 
av upplevelsen från ljudet och 
farten. Den kvällen letades det 
friskt efter vassare kammar och 
mappade insprut till en väldigt 
röd och väldigt omtyckt gammal 
Alfa från slutet av åttiotalet. Och 
jag vet att den kommer vara fär-
dig långt före min egen men det 
gör det samma. Sköter han sig 
inte i skolan upplyser jag honom 
snabbt att än så länge står bilen 
skriven på mig. My rules. Det 
funkar.

Ha nu en riktigt trevlig vår 
och ta vara på den korta säsong 
för åkning vi har. Garaget finns 
kvar nästa vinter också!
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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

Jag tänker ofta på vilken 
fantastisk klubb CAR är. Vi 
medlemmar är ganska olika. 
Vi är gamla, unga och allt 
däremellan. Vi försörjer oss 
på alla upptänkliga vis. Vi är 
spridda över hela riket och till 
och med utomlands. Några 
rejsar eller kör på bana. 
Några renoverar gamla kleno-
der, andra vårdar nybilar.  

Men det fantastiska är att 
klubben rymmer så många 
trevliga, generösa och hjälp-
samma människor. Jag har 
vid oräkneliga tillfället fått 
snabba svar och råd på vårt 
forum på nätet. Jag har lärt 
mig oerhört mycket. Jag har 
fått hjälp att skruva och fått 
låna garage att meka i. Jag 
fått eller kunnat köpa delar av 
kamrater i klubben när stäng-
da affärer eller långa leve-
ranstider gjort att mina planer 
annars hade spruckit.

Klubben har också gett 

mig många goda vänner. På 

så gott som alla pizzaträffar, 

fikaträffar och banmöten har 

mitt universum av trevliga 

människor utökats.

Det är svårt att tro att ett 

bilmärke kan ha en sådan 

kraft. Men hur ska man 

annars kunna förklara allt-

sammans?

Ett annat uttryck för gene-

rositet är de många medlem-

mar som ser till att klubben 

som sådan har bra aktiviteter. 

Vi har en banmötesgrupp 

som lägger ner ett uppskattat 

arbete, en tävlingsserie som 

administreras av entusiaster, 

en klubbtidning som skrivs 

och redigeras av medlem-

mar. Vi har självuppoffrande 

hjältar som kliver upp i ottan 

på första maj och slår ned 

pinnar och drar band på 

Wenngarn och Krapperup. Vi 

har medlemmar som skriver 

nyhetsnotiser på vår webbsajt 

och andra som modererar i 

forumet. 

Men trots alla frivilliga 

insatser har vi några vakan-

ser att fylla. Faktum är att vi 

behöver några som är villiga 

att arbeta med klubbens 

medlemsregister och att i 

olika roller arbeta med klub-

bens webbsajt. Hör av dig till 

mig eller någon annan i sty-

relsen om du känner för att 

dra ett strå till stacken.

DEN MAGISKA KLUBBEN

Instiftad vid årsmötet 2005.

För att uppmuntra till fina ordentliga upprustningar och reno-
veringar 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

Club Alfa Romeo Svezia

Från och med i år kommer det att delas ut ett pris på 2.000 kr till den som, 
redaktionskommittén anser, skickat in årets bästa medlemsbidrag 

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

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

nyheter@alfaromeo.org

INGET ÄR BÄTTRE ÄN MATERIAL FRÅN DIG SOM MEDLEM!
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SKICKA IN VIKTIGA DATUM FÖR TRÄFFAR, 
AKTIVITETER M.M. TILL 

REDAKTOR@ALFAROMEO.ORG

KLUBBAKTIVITETER 2017

MAJ
20 TARGA FLORIO SVEZIA
21 TJOLÖHOLM
27 SPORTBILAR PÅ STAN, Kristianstad
JULI
7 KINNEKULLE - BANMÖTE, LICENSKURS 
 OCH CAR CHALLENGE RACE 3 & 4
AUGUSTI
19 SKINNEKULLE - PUTSTRÄFF, BANMÖTE 
 OCH CAR CHALLENGE RACE 5 & 6
SEPTEMBER
23 RUDSKOGEN - BANMÖTE 
 OCH CAR CHALLENGE RACE 7 & 8
OKTOBER
14 KNUTSTORP - BANMÖTE 
 OCH CAR CHALLENGE RACE 9 OCH 10

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. 

Näst nummer av Klöverbladet beräknas 
utkomma under vecka 29.
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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

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 funktioner. Du är den med specialkunskap som 
 sköter de mer avancerade 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 medlemmarna, som ofta kan rycka in och styra 
 diskussionen rätt redan innan den spårar ur. Vi kallar det: Moderator.

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 adminis-
trera registret på klubbens hemsida, generera 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 hjälp-
sam 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 klubbens 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



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 
reseprogram, 
ring 0725-10 60 11 
eller maila oss på: 
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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ITALIENSKA FORDONSTRÄFFEN PÅ WENNGARN
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Årets 1:a majträff på 
Wenngarns slott blev varm 
och solig och bjöd på många 
vackra italienska bilar. Denna 
träff är för många förknippad 
med årets första bilaktivitet. 
Sommarbilen kommer fram 
ur sitt vinteride och man ser 
framför sig många trevliga och 
inspirerande turer under en 
skinande sol på varma och 
torra asfaltsvägar.

Strax efter kl 11 invigde 
klubbens ordförande, Ola 
Söderpalm, evenemanget. 
Han talade bland annat om 

historien om detta event, som 
har pågått sedan mitten på 
nittiotalet, och att de flesta 
av oss, i tillägg till entusias-
men kring våra fordon, även 
älskar den italienska livssti-
len, såsom maten, vinerna, 
kulturen och allt annat som 
förknippas med Italien.

Efter invigningstalet läm-
nade Ola över mikrofonen till 
Italiens ambassadör, Mario 
Cospito. Mario var överväl-
digad över uppslutningen av 
bilar och framförallt av vår 
entusiasm för italienska bilar. 

TEXT OCH FOTO: AXEL LINDGREN

Han vill gärna komma tillbaka 
till denna träff igen framöver. 
Som ett tack lämnade Ola 
över några flaskor av klub-
bens vin, som är producerat i 
Toscana.

Nytt för i år är att vi har 
startat en planeringsgrupp för 
detta event. Vi hade ett plane-
ringsmöte i slutet på mars där 
ansvarsuppgifter fördelades. 
Denna grupp och ett antal 
funktionärer samlades tidigt 
på morgonen på Wenngarn 
för att förbereda för eventet. 
Gruppen kommer att ha ett 

möte där vi kommer att disku-
tera erfarenheter och ta upp 
saker som fungerade bra och 
saker som vi kan göra bättre 
till kommande event.

Under eftermiddagen bör-
jade ekipagen rulla hemåt. 
Och det med ett leende på 
läpparna och med en för-
hoppning om en lång och 
varm sommar med många 
härliga mil på vägarna.

På nästa sida ser vi Dan 
Lilliehorns bilder.

Ordförande Ola Söderpalm äverlämnar en flaska av klubbvinet till 
Italiens ambassadör Mario Cospito.

En stilig 164:a.Ovanlig färg?

Skönheter i olika tappningar och färger.

Aftén Bil visade bland annat upp denna vita Stelvio.

Syskonen.
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ITALIENARTRÄFFEN PÅ KRAPPERUPS SLOTT
Den var den 6:e Italienar-träffen 
2017 som bjöd inte bara på sol 
och blåst, utan även upp emot 
400 fordon. I stort sett allt från 
Italien på 2, 3 eller 4 hjul kunde 
beskådas denna dag.

Förutom fordonen fanns det 
även försäljning av klubbprylar, 
bilvårdprodukter, modellbilar 
och nostalgiprylar samt natur-
ligtvis mat och dryck.

Holmgrens Bil i Helsingborg 
visade upp ett antal nya Alfa 
Romeo och Fiat. Helt nya 
Stelvio fanns också på plats.

För mig personligen var det 

TEXT OCH FOTO: MICHAEL EMILSSON

4:e besöket om jag minns rätt. 
Vissa bilar känner man igen från 
tidigare år men det finns alltid 
ett stort antal nya italienare att 
beskåda. Blandningen är så 
häftig att uppleva, när jag titta-
de upp mot insläppet knattrade 
det in en liten ljusblå Fiat 600 
av 60-talsmodell tätt följt av en 
nästan ny, ilsket röd Ferrari…

Då kom jag att tänka på när 
lille skutt blir jagad av vargen i 
Bamse…

Här kommer ett urval av 
bilarna som visades upp, håll 
tillgodo.

Trevligt att se nya Giulia vara representerat på bilträffar nu också.

Här först i raden av supersportbilar, en Testarossa. Modellen presentera-
des första gången 1984.

Alfa Romeo + SUV = sant år 2017. Nya Stelvio väckte stor nyfikenhet 
med all rätt.

Maserati 3500 GT från 1960.

8C Spider 4.7 liters V8 på 450 Hk. Mums…

4C Spider. Kul med en gul…

Efter en övertalningskampanj på sociala 
medier kom till slut Johan Kask  och Cilla från 
Ankarsrum med sin unika Brera med 3.2 liters 
V6 under huven. 37 mil enkel resa. Respekt.

Pagano som är en kitcar med rötter i Ferrari 500 Mondial och byggs med 
mekanik från Alfa Romeo 116 modeller.

Gianfranco Vedda:s tuffa MiTo 
med snygga kombinationen mörk-
blåmetallic och gul/brun läder-
klädsel. 

 Detta var läckert. Spider -71 anno Spider -17. Henrik Karlsson 
Simlångsdalen.
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På 1950-talet påbörjades 
Alfa Romeos omställning från 
exklusiva specialbilar till mass-
produktion. På 1960-talet hade 
man kommit en bra bit på väg 
och under detta decennium 
steg produktionssiffrorna sta-
digt. 

I Sverige var dock för-
säljningen fortsatt blygsam. 
Under 1950-talet registrerades 
det 313 stycken Alfa Romeo i 
Sverige, under 1960-talet köpte 
svenskarna totalt 828 stycken. 
Förklaringen var enkel, förutom 
ett högt pris var organisationen 
med återförsäljare och verkstä-
der mycket liten. 

År 1969 skulle det bli 
ändring på det. Då tog Alfa 
Romeo-fabriken genom ett 
svenskt dotterbolag över gene-
ralagenturen från Sahlén & 
Wicander. Alfa Romeo Svenska 
AB skulle se till att försäljningen 
ökade och lovade god tillgång 
på serviceverkstäder, så många 
som 15 stycken lovade man 
redan från början. 

Den första modell att lan-
seras med lite mer emfas blev 
1750 Berlina. Den kom redan 
under Salén & Wicander-tiden 
men när tidningarna Motor 
och Teknik för Alla testade 
modellen 1969 talades det 
mycket om den ”nylansering” 
av Alfa Romeo som just inletts 
i Sverige. Och pressen var på 
det hela imponerade av 1750 
Berlina. ”Det är en av de få 
bilar jag har kört som är helt 
vibrations- och skrammelfri i 
alla farter.” skrev Sverker Dahl 
i TfA och Iva Maasing i Motor 
skrev att ”Tidigare drogs mär-
ket med ett rykte om sydländsk 

ömtålighet, de av 
oss nu provade 
vagnarna förefaller 
dock vara minst lika 
robust byggda … 
som andra bilar.” 
Teknikens Världs 
Gunnar Friberg 
klämde i med 
”Så ville Volvo att 
144:an skulle se 
ut”.

Satsningen 
fick ingen direkt 
effekt – 1970 sål-
des bara 272 Alfa 
i Sverige – men 
grunden var lagd. 
Höstens 1971 
presenterades 
Alfasud och 
plötsligt fanns 
det en Alfa Romeo för folket, 
dessutom med helt otroliga 
vägegenskaper. Den skulle 
byggas i 1.000 exemplar om 
dagen i en helt ny fabrik och 
kosta betydligt mindre än de 
befintliga Alfamodellerna. Idag 
skulle nog ett sådan ”deval-
vering” av ett premiummärke 
ses som ett marknadsförings-
mässigt självmord men stat-
sägda Alfa Romeo jämförde 
sig främst med konkurrenten 
Fiat. Massproduktion var led-
stjärnan. 

Med framhjulsdrift, box-
ermotor och genomtänkta 
hjulupphängningar var Alfasud 
ett mycket tilltalande paket 
trots att motorn till en början 
bara var på 1,2 liter. De första 
bilarna kom till Sverige sent 
1972 men det dröjde till 1973 
innan försäljningen kom igång 
ordentligt. Prissatt en femtio-

lapp under 20.000 kronor lock-
ade den många. När Alfasud 
sedan blev vald till Årets Bil i 
Norden av tre motortidningar i 
Sverige, Norge och Finland var 
vägen till försäljningsframgång-
ar asfalterad. 1973 såldes 663 
Alfa Romeo i Sverige och 369 
av dem var Alfasud.

Samma år började ytterliga-
re en modell så smått lanseras 
i vårt land – Alfetta hade visser-
ligen fått ärva twin cam-motorn 
på 1,8 liter från föregångaren 

men i övrigt handlade det om 
en helt ny bil. När Teknikens 
Värld testade Alfetta 1,8 1973 
löd rubriken ”Perfekt” och det 
var precis var det var för Alfa 
Romeo Svenska AB. Den kos-
tade visserligen 31.800 kronor 
men det var 25 procent billigare 
än en BMW 520.

Svenskarna fick nu upp 
ögonen för Alfa Romeo ordent-
ligt. 1974 mer än fördubblades 
försäljningen igen, av totalt 
1.311 bilar stod Alfasud för 719 
och Alfetta för 349 exemplar. 
Men även de äldre modellerna 
sålde bra, 117 st GT Junior och 
83 st 2000 GTV var mycket bra 
för en så liten marknad. 

1975 blev det bästa året 
någonsin för bilförsäljning i 
Sverige och likaså för Alfa 
Romeo. När siffrorna räknades 

Alfa Romeo i Sverige, år för år 
på 1970-talet

År Sålda I registret I trafik

1970 262 116 37

1971 272 60 19

1972 257 176 65

1973 663 175 59

1974 1311 147 49

1975 2429 349 102

1976 2159 79 6

1977 1284 140 16

1978 1235 156 22

1979 851 50 5

Totalt 10723 1448 380

Antal sålda gäller kalenderår, 
kvar i registret anger årsmodell.

När 1970-talet inleddes var Alfa Romeo ett 
exklusivt märke i Sverige, både vad gäller pris 
och spridning. Alfasud och Alfetta förändrade 
på hur vi såg på märket och försäljningen 
mångdubblades på några få år. Carl Legelius 
dyker ner i statistik och gamla tester. 

samman vid årets slut kunde 
man konstatera att 2.429 nya 
Alfor registrerats. Det är ett 
rekord som aldrig senare ens 
tangerats. 1989 när 75 och 164 
var som hetast lyckades man 
få ut 1.890 bilar. Alfa 156 som 
upplevdes som en så stor fram-
gång runt millennieskiftet lyfte 
aldrig de årliga siffrorna ens 
över 800 exemplar. 

1975 hamnade Alfasud på 
37:e plats i statistiken med 
1.519 exemplar, Alfetta kvalade 
in på 60:e plats med 582 bilar 
och det såldes inte mindre än 
231 Alfa GT Junior.

1976 dalade försäljningen 
något men frågan är ändå 
om det inte var nu som den 
absoluta höjdpunkten för Alfa 
Romeo i Sverige nåddes. När 
Ronnie Peterson körde Alfasud 

TI i FIB Aktuellt berättade han 
att bilen gick lika fort i kurvorna 
som på rakorna. Han avslutar 
med ”Jag känner mig en aning 
besviken när jag provat färdigt 
och ska parkera. Det hade varit 
kul att köra en bit till.” 

Vi tar det igen: Ronnie 
Peterson – Alfasud – FIB 
Aktuellt. Konstellationen säger 
så oerhört mycket om Sverige 
1976.

Sedan vet vi hur det gick, 
vi behöver inte dra storyn igen. 
Men en liten organisation som 
upplever en så stora föränd-
ringar i försäljningen på så kort 
tid möts ofrånkomligen av nya 
utmaningar. Det var inte bara 
Alfor som rostade eller trillade 
isär. Men Alfa Romeo Svenska 
AB var små och oförberedda.

Under 1970-talet såldes 
10.723 nya Alfa. Idag finns över 
1.400 ex från 1970-talet regis-
terade hos Transportstyrelsen 
– det måste ju ända ses som 
en tämligen god överlevnad? 
Det ser betydligt sämre ut för 
en hel del andra märken. Dock 
kan det antas att väldigt få 
av överlevarna är Alfasud och 
Alfetta, snarare handlar det om 
105-serien och Alfetta GT/GTV 
varav en del säkert importerats 
i sen tid. Och bara 380 av dem 

var i trafik i mars 2017. Men det 
är tydligt att entusiasmen för 
Alfa Romeo håller liv i onormalt 
många bilar. 

TEXT: CARL LEGELIUS

NÄR ALFA STORMADE SVERIGE!

”Så ville Volvo 
att 144:an 

skulle se ut”

Svenskarna fick 
nu upp ögonen 
för Alfa Romeo 

ordentligt.



18    KLÖVERBLADET NR 2 2017 KLÖVERBLADET NR 2 2017    19

Så marknadsfördes Alfa i Sverige 1975.

För något år sedan publicer-
ades ett reportage kring nyfö-
retagande i Hjo´s lokaltidning, 
i folkmun kallad ”propellern”, 
då den bara har fyra blad. 
Artikeln handlade om ett 
nystartat företag vid namn 
Gusto Classico, som via nätet 
skulle marknadsföra Italienska 
delikatesser. Förteget hade 
sitt säte i en ort, ännu mindre 
än Hjo, nämligen Blixtorp två 
mil utanför Hjo. I artikeln, där 
ägaren Ingemar Gustavsson 
intervjuades, stod att läsa 
om hans fachination för den 
Italienska livsstilen, där bland 
annat kärleken till bilmärket 
Alfa Romeo ingick. Detta 
var tvunget att utforskas, så 
kosan ställdes mot Blixtorp 
och världens minsta varuhus 
inrymt i en Friggebod! Ingemar 
visade såväl sortiment som 
garage och intrycken av oliv-
olja, motorolja, korv, Alfetta 
GTV, mozzarella, Fiat 850 
coupé, Italienska marmelader, 
GTV 24V, panchetta m.m. 
blandades till en alldeles 
oemotståndlig röra.

Sedan den gången har 
företaget vuxit, bytt namn till 

enbart ”Gusto”, flyttat in till 
Hjo och stora affärslokaler. 
Ingemar och hans hustru 
Margaretha valde efter flytten 
att bo i en lägenhet och det 
tidigare villagaraget byttes mot 
en inhyrd verkstadslokal med 
all den utrustning en bilentu-
siast kan önska sig. Numer 
hyr jag en garageplats hos 
Ingemar, mest för att det är så 
trevligt att vara där och meka, 
tillsammans med några andra 
Alfa entusiaster. Vid en av 
dessa mekarkvällar berättade 
jag, att jag vartannat år bruka-
de åka till samlarbilsmässan i 
Essen och vartannat till mäss-
san i Bremen, men i år hade 
jag tänkt avstå från dessa 
trevliga vårutflykter. Dagen 
efter ringde Ingemar och frå-
gade om vi ändå inte kunde 
åka till Bremen-mässan, 
något han aldrig gjort tidigare. 
Mindre svårövertalad bokades 
biljetter, resa och hotell och vi 
drog iväg.

Under tre dagar vandrade 
vi runt på denna fantastis-
ka mässa där vi stötte på 
många svenska likasinnade, 
bland andra den ena av 

Klöverbladets redaktörer, 
Fredrik Romare, i sällskap 
med Carl Legelius, chefre-
daktör för tidningen Klassiker 
och numer även skribent i 
Klöverbladet.

Mässorna i Essen och 
Bremen skiljer sig åt en hel 
del. I Essen har de Tyska 
tillverkarna gigantiska mon-
trar där de visar det histo-
riska arvet, detta finns även 
i Bremen, men i mycket 
mindre omfattning. I Essen 
finns det även en uppsjö av 
företag som säljer klassiska 
bilar, renoverade till bättre än 
nyskick, med prislappar som 
ger svimningskänslor! Även i 
Bremen säljs det naturligtvis 
bilar, men prisnivån verkar 
något mer sansad där. Båda 
mässorna upplåter även ytor 
för privatpersoner att sälja 
sina ögonstenar och här skil-
jer det markant på nivåerna, 
det är ”billigare” i Bremen. En 
annan skillnad är att mark-
naden för begagnade delar 
är mycket större i Bremen, 
men den största skillnaden 
är ändå mässornas storlek. I 
Essen behöver man tre dagar, 

medan man i Bremen ledigt 
klarar sig med två. 

Under flera år har jag 
varit sugen på den ultimata 
Italienska nationalsymbolen 
och plötsligt stod den där, i 
garaget där privatpersoner 
bjuder ut sina entusiastbilar 
till försäljning. En Fiat 500 från 
1972! Att handla av privat-
personer har alltid känts lite 
bökigt, men i det här fallet var 
det ett företag med monter 
inne på mässan, som även 
hade några bilar i privatgara-
get. Detta kändes betryggan-
de, affären gjordes upp och 
en vecka senare levererade 
det tyska företaget bilen i Hjo. 
Den är nu, efter sju sorger och 
åtta bedrövelser, registrerings-
besiktigad och besiktigad och 
klar att användas. Vart man än 
kommer, blir det folksamling 
kring denna i ikon, som en 
gång i tiden satte Italien på 
hjul.

För den som ännu inte 
besökt mässorna i Bremen 
eller Essen, kan detta verkli-
gen rekommenderas. Ett bra 
sätt att väcka bilhobbyn ur 
vinteridet!

En som satt kvar från fjolårets mässa!

Fiat 500. Numera Hjobo.

TRIPP MED TILLÖKNING

TEXT OCH FOTO: OLA SÖDERPALM
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Efter att ha etablerat en bra 
kontakt med en återförsäljare 
för nya Alfa Romeo, Fiat och 
Abarth på Småländska höglan-
det började tanken växa fram 
för att hitta på något event 
kring detta. Vi är ju inte sär-
skilt bortskämda med urvalet 
av bilhandlare som säljer nya 
modeller av våra ögonstenar, 
i synnerhet inte vi som bor på 
”landet”…

Tanken blev till handling en 
lördag förmiddag i början på 
mars månad, vi var ett gäng 
på drygt 20 personer som 
dök upp på samlingsplatsen. 
Det var extra roligt att räkna in 
både kvinnor och barn till träf-
fen. Efter sedvanlig hälsnings-
ceremoni, redovisning av vad 
som hänt i varandras garage 
under vintern, däcksparkning 
och småprat, styrde vi mot 
Hedin Bil som ligger utmed 
E4:an när man åker den genom 
Jönköping.

Väl där välkomnas vi av 

BIL- & GARAGETRÄFF I JÖNKÖPING

Oscar Klaesson som är mär-
kesansvarig för ”våra” märken 
samt en kollega till honom. 
Vi delades i två grupper som 
guidades i olika slingor i den 
nybyggda och fina anläggning-
en som mäter cirka 23.000 
kvm. Det måste väl också 
nämnas att dom har utöver 
våra märken även har Citroën, 
KIA, Mercedes-Benz men även 
Jaguar, Jeep, Land Rover och 
en avdelning för AMG bilar.

När vi kom tillbaka till Alfa-
montern hade det dukats upp 
ett litet buffébord med tilltugg 
och dryck. Nu var det hopp 
& lek för oss, fritt att röra sig i 
hallen och det fanns även bilar 
för provkörning, bl.a. var nya 
Giulian ute på en del rundor 
under dagen.

En smygpremiär fick vi vara 
med om då nya Fiat Tipo som 
5-dörrars och kombimodell 
visades upp i hallen. Det fanns 
även en Abarth 124 Spider och 
några Abarth 595:or också. 

Den senare är en riktig munsbit, 
läcker som få.

Då vi hade känt och klämt, 
provkört och sett oss mätta, 
tackade vi Oscar och Hedin Bil 
för en jättetrevlig träff i deras 
nya bilhall. Om ni har vägen 
förbi så är rekommendationen 
att ta en paus där. Det är väl 
värt ett besök med både fina 
bilar och trevlig personal.

Vi drog vidare förbi Jönkö-
ping och tog sikte på Scuderia 
Centosedici. Det är ett glatt 
gäng från orten som har ett 
gemensamt hobbygarage i 
Bankeryd. Där finns det projekt 
i olika stadier och skick allt ifrån 
motorrenoveringar, restaurering 
av bilar till originalskick och rik-
tiga monsterbyggen.

Bl.a. finns delvis den bil 
som prydde omslaget till 
Klöverbladet 1-16 men som nu 
har fått ny kaross och chassi. 
Byggherre är Mathias Green 
och bilen är en Alfa 75 med 
kompressormatad 3.0 QV V6 

Hela gänget samlat, drygt 20 var vi som välkomnades av Oscar på Hedin Bil (längst till höger på bilden).

Samlingsplats för dagens träff, tydligt uppmärkt med klubbens beachflagga. Dagen till ära förgylldes Alfa montern med lite CAR info.

Det var smygpremiär för nya Fiat Tipo Kombi. 

Här finns även Abarth, på bilden en tuff 595 Competizione 180 Hk.

Överlämning av Mille Grazie diplom till Oscar som tack för en fenome-
nalt trevlig träff. 

Mathias Green:s IMSA -75. Ett intressant bygge. Motorn är ursprungligen en 3.0 QV som matas med Eaton M62 kompressor, effekt okänd…

Krister Green har ägt sin 1300 GTJ sedan 1979. 

Peter A Kavcic överlämnar Smålandsmaffians diplom till il presidente 
Rikard. 

Enligt fastslagen tradition äts det en gemensam avslutningsmiddag. Här 
på Restaurante La Locandia i centrala Jönköping. 

DEN 4 MARS 2017
TEXT OCH FOTO: MICHAEL EMILSSON

med 2,5 vev och som är por-
tad, balanserad och viktad. 
Optimerad oljepump, Bosch 
465 spridare Eaton m62 kom-
pressor. Megasquirt styrsystem 
plus en hel del andra ingredi-
enser.

– Förhoppningen är att visa 
upp bilen på Krapperup 1 Maj, 
säger Mathias.

Här finns också pappa 
Krister Green som renoverar 
sin 1300 GTJ årsmodell -73 
som han ägt sedan 1979. Plus 
en hel del övriga bilar som inte 
kommit lika långt i renoverings-
fasen.

Efter denna heldag med nytt 
och gammalt blev det dags 
för oss att ta oss tillbaka in till 
Jönköping och den italienska 
restaurangen La Locandia där 
vi bokat bord som avslutning 
på vår träff.
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alfaromeo-forsakring.se

Det finns massor av bilförsäkringar, men bara en Alfa Romeo Försäkring. Med rätt 
skydd och generösa förmåner adderar den trygghet till din körglädje. Bland annat ingår 
reparationer med originaldelar på Alfa Romeo-verkstad, drulleförsäkring, låga självrisker, 
förlängt skydd för motor, växellåda och elektronik samt upp till 20 % samlingsrabatt för fler 
försäkringar i Trygg-Hansa.

Slå oss en signal så berättar vi mer. Vi svarar 7-21 varje dag. Du kan också läsa mer, 
räkna pris och teckna försäkring på alfaromeo-forsakring.se

Alfa Romeo Försäkring är ett samarbete mellan Alfa Romeo och Trygg-Hansa – ett av Sveriges ledande försäkringsbolag.

Du har väl sveriges enda 
originalförsäkring för Alfa Romeo?

Ring oss på
075-243 06 15

redan idag!

Vissa bilmärken är omgärdade 
av en form av romantisering 
och fanatism som andra biltill-
verkare bara kan drömma om. 
Oftast är det inte de vanligas-
te eller de mest ”förnuftiga” 
bilarna som får göra anspråk 
på att vara föremål för en 
kultlik beundran av en passio-
nerad krets följare. Det är inte 
bilmodellerna med det största 
lastutrymmet eller de minsta 
koldioxidutsläppen, inte heller 
de mest prisvärda eller ens de 
tekniskt mest pålitliga. 

Det tycks istället vara en 
kombination av egensinnig 
design, utpräglad körglädje, 
originell skönhet och åtrå-
värd exklusivitet som utgör 
dragningskraften hos vissa 
bilmärken.

Italienska Alfa Romeo är 
definitivt ett bilmärke vars 
förare svär trohet inför emble-
met. De mest passionerade 
Alfa-diggarna har kallats alfisti 
(i singular alfista) ända sedan 
1930-talet. I Sverige finns ett 
antal sammanslutningar som 
är dedikerade till Alfa Romeo. 
Club Alfa Romeo Svezia (CAR) 
bildades redan 1956 och är 
Sveriges äldsta Alfa-klubb 
med cirka 1 200 medlemmar i 
hela landet. 

EN RÖD PANTER 
PÅ VÄGARNA

Heli Salminen-Lindgren från 
Björlanda är en inbiten alfista. 
Hon är en regelbunden besö-
kare på många av de Alfa-
träffar och evenemang som 

I HUVUDET PÅ EN ALFISTA
För Heli Salminen-Lindgren från Björlanda går bilkörning och njutning hand i hand. 

Det upptäckte hon första gången hon satte sig bakom ratten på en Alfa Romeo.

äger rum i landet med jämna 
mellanrum. Hon har även varit 
invald ledamot i Club Alfa 
Romeo Svezia. Heli veckop-
endlar från Torslanda till sitt 
arbete i Linköping, något som 
hon njuter av då hon färdas 
i sin ögonsten – en röd (vad 
annars?) Alfa Romeo 159 2.4 
jtd ti AWD av 2010-års modell, 
som hon kärleksfullt kallar för 
Pantern.

– När jag åker till jobbet är 
det jag och bilen… och bra 
musik. Jag har inte bilen för att 
ta mig snabbt från punkt A till 
punkt B. Det blir resan som är 
målet med en sådan här bil, 
säger Heli.

Heli har inte alltid varit 
Alfa- eller ens bilfrälst. Det var 
möjligheten att få köra en Alfa 
Romeo som tillslut fick henne 
att ta körkort. När hon övning-
skörde de första gångerna tes-
tade hon flera andra bilmärken 
och modeller och tyckte inte 
det här med bilkörning var så 
spännande alls. Det var först 
i andra vändan av övningskö-
randet, flera år senare, som 
hon började tycka att det var 
kul att köra bil.

– När jag tog tag i körkortet 
den andra gången övning-
skörde jag i min makes Alfa 
Romeo 156. Det var då det 
lossnade. Det knuffade mig 
över tröskeln. Jag kände att 
”jag vill också ha körkort, för 
jag vill också köra Alfa!”, säger 
Heli.

Vad är det då som är så 
speciellt med att köra Alfa 
Romeo?

– Först och främst är det 
körglädjen. Det är svårt att 
förklara vad man får när man 
sätter sig bakom ratten. Det 
är något man måste uppleva. 
Sedan är det förstås desig-
nen och utseendet. De är så 
smäckra. Allt ifrån sömmarna 
i sätena – jag är utbildad herr-
skräddare så jag har väl ett lite 
kräset öga för sådant – till den 
utvändiga designen, och allt 
annat. Varför köra en ful bil när 
man kan köra en ögonfröjd?

EGEN RACINGSERIE

Alfa Romeo-bilar har ofta en 
sportig inriktning och märket 
är välrenommerat i racingkret-
sar. I Sverige har Club Alfa 
Romeo Svezia sin egen race-
serie, där samtliga bilar av ita-
lienskt ursprung är välkomna. 

– För mig är inte det spor-
tiga jätteviktigt. Men jag vill ha 
en pigg bil. Jag har inte testat 
att köra på bana – ännu, säger 
Heli.

Under två år var Heli leda-
mot i Club Alfa Romeo Svezia. 
I december 2016, strax efter 
föreningens 60-årsjubileum, 
tackade hon dock för sig. 

– Jag valde att inte ställa 
upp på nyval då jag lägger 
ner mycket tid på att veckop-
endla till mitt nuvarande jobb i 
Linköping. Jubileet på Gärdet 
i Stockholm var något alldeles 
särskilt. De andra nordiska 
klubbarna var inbjudna och 
det kom en hel del människor 
från Finland, vilket var kul. 
Annars är danskarna frekventa 
besökare på de svenska Alfa-
träffarna.

– Sammanhållningen 
bland alfisti är speciell. De 
evenemang jag brukar ha i 
kalendern är, förutom lokala 
träffar i Göteborgsregionen, 
bland annat träffar i Tjolöholm, 
Krapperup, Sofiero och vår-
rallyt Mille Scania i Skåne. En 
annan trevlig grej är att alfafö-
rare alltid hälsar på varandra i 
trafiken. Man vet att den man 
möter är likasinnad.

Är det många kvinnor bland 
svenska alfisti?

– Ja, det finns en hel del 
kvinnor. Klubben tycker att 
det är väldigt bra med kvin-
nor i styrelsen och ser gärna 
att man fångar upp kvinnors 
intressen i styrelsearbetet. 
Klubben har haft åtminstone 
en kvinnlig ordförande, men 
det var före min tid, säger Heli.

TEXT OCH FOTO: HENRIK EDBERG TORSLANDA-TIDNINGEN

Det var först när Heli Salminen-Lindgren fick övningsköra i en Alfa som bilintresset startade. Här är hon framför sin ögonsten – ”pantern”.

Artikeln är publicerad i Torslanda-Tidningen, vecka 12, 2017.

Heli Salminen-Lindgrens tre favorit-Alfa-modeller:

Alfa Romeo 159 (tillverkning mellan 2005-2011)
Alfa Romeo 145 QW (tillverkning mellan 1994-2001)
Alfa Romeo Montreal (tillverkning mellan 1971-1977)
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’’Lämplig höjd 
för att 

slå till mig 
i huvudet...’’

Minnesgoda läsare minns 
nummer 5-6 2016 av Klöver-
bladet där jag berättade om 
min Alfa 145 vars startnyckel 
spårlöst försvann. Skrotning 
var enda alternativet. En ny 
införskaffades, om man kan 
säga så om en årsmodell 
1996.

Nycklar och lås känns för 
mig som en förbannelse. När 
vi hämtade 145 i Falun hos 

Mats Wargh visade han hur 
man öppnar bagageluckan. 
Vrid Alfa emblemet till höger 
så blottas låscylindern, men 
var försiktig den sitter löst, 
låsringen fattas. Håll emble-
met på plats så går det bra. 
Fort var det glömt för min del. 
Använde bilen och luckan 
en dryg månad men märkte 
inte att cylindern var lös, till 
den dag jag glömde att vrida 
emblemet rätt. Cylinder borta. 

Tillträde till bagaget omintet-
gjordes. Jag som inhandlat 
bilen för att transportera en 
massa grejor var nu ordentligt 
handikappad. 

Efter många om och men 
fick jag tag på ett lås med 
nyckel på en bildemontering. 
Ordningen återställd. Samma 
dag, innan cylindern behaga-
de lämna bilen, öppnade jag 
bagageluckan. Luckan åkte 
tyst ner en dryg decimeter, till 
lämplig höjd för att slå till mig 
i huvudet ordentligt. Först blir 
man arg och säger fula ord 
om bilen, sen kommer smär-
tan, det gjorde ordentligt ont 
och därefter uppstod blod-
vite. Gick intill hustrun som 
plåstrade om men hon visade 
inga tecken på att tycka synd 
om mig. Mitt förhållande till 
Alfa Romeo kändes efter 
detta något naggat i kanten. 

 Ett antal dagar senare En 2.0 liters Twin Sparks motor med 150 hkr gick att rejsa med. Hyfsat snygg inredning med bekväma säte. Kan man begära mer av en liten bil.

Här fattas en låscylinder, det ordnade sig via en bildemontering.

Tycker att den platsar bra bland Mercedes.

Ståndsmässigt uppställd utanför Fjällräven arena.

TEXT OCH FOTO: HÅKAN NORDIN

NYCKLAR OCH LÅS – EN FÖRBANNELSE
uppstod tanken att det inte 
är 145:ans fel att nycklarna 
försvinner och att jag inte 
öppnade bakluckan tillräck-
ligt. Försoning uppstod, jag 
började tänka positivt på den 
lilla bilen. 

Något ou ligt tekniskt kun-
nande om 145 finns inte hos 
mig. Jag vet att den ersatte 
Alfa 33 och tillverkades från 
1994 till 2001, fanns då i tre-
dörrars version, 145:an, samt 
femdörrars med beteckning-
en 146. 

De första tillverkningsåren 
levererades bilarna med 1,4 
l boxermotor ett arv från Alfa 
33. Efter några år försvann 
boxern med sitt speciella 
motorljud till förmån för fyrcy-
lindriga Twin Spark motorer 
med olika cylindervolym 1,6, 
1,8 samt 2.0 l. Antal hästkraf-
ter varierade mellan 90, 103, 
120, 144 samt 150 hk. Även 
en 2,0 liters dieselmotor med 

105hk fanns tillgänglig för 
hugade spekulanter.

145 klassas som liten 
familjebil modell tredörrars 
halvkombi, rikt besläktad med 
Fiat Tipo.

Motorerna är samma 
som i Fiat Brava/Bravo, men 
något modifierade. Det sägs 
att bilen aldrig blev någon 
försäljningsframgång, vare 

sig i Sverige eller i resten av 
euroopa. Wikipedia berättar 
att det tillverkades 225.000 st 
av varje modell.

Vår första 145 var en väl-
använd importbil med många 
ägare under årens lopp samt 
drygt tjugotusen mil på mäta-
ren, dessutom körde en snäll 
granne in i väster framdörr. 
Det var ingen bil man var stolt 

över och vårdade ömt. Tänkte 
inte varken positivt eller nega-
tivt om den bilen, den bara 
fanns där och gjorde tjänst.

Nu med vår senaste 145, 
årsmodell -96 med boxermo-
tor, 10.000 mil på mätaren, 
snygg och fin in- och utvän-
digt har jag faktiskt riktigt 
positiva tankar om den lille.
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BREMEN CLASSIC MOTORSHOW 2017

1300 GTA från 1969 med endast 1500 mil. Motor med dubbeltänd-
ning och 135hk vid 7900 rpm. 185.000 euro. I bakgrunden står en 
2600 Spider (102) på ekerfälgar, vilket inte var original 1964.

TEXT OCH FOTO: FREDRIK ROMARE
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Temat var Zündapp och 
Karmann. Zündapp gör 
mopeder. Karmann är en 
tysk karossbyggare som 
designade modeller åt tyska 
biltillverkare som Porsche, 
Volkswagen och Audi. I en av 
hallarna fanns en stor färg-
sprakande utställning med 

kända modeller från Karmann 
som Volkswagen Karmann 
Ghia, Scirocco och Corrado 
men också Audi Coupé och 
Porsche 914. 

De stora publikdagarna 
var lördag och söndag. Det 
var då skyltarna ’’Verkauft’’ 
började dyka upp. Även fre-

dagen var välbesökt, som en 
vanlig arbetsdag för handlare 
och journalister. Jag reste 
med Klassikerredaktionen 
och vi var där fredag och 
lördag. Utmärkt pryoverk-
samhet för Klöverbladet att 
skugga Klassiker. Tyvärr var 
de så rutinerade att jag hade 
svårt att se och kopiera deras 
arbete. Jag inriktade mig 
istället på att vara roddare 
och smyga in Klöverbladet 
i Klassiker genom likt 
Hitchcock placera mig som 
statist i deras fotografier.

På Bremen Motor Show 
var utställarna främst hand-
lare och märkesklubbar. Det 
var få som byggt miljöer runt 
sin presentation, som ben-
sinmackar eller bilverkstäder, 
istället presenterades bilar 
och motorcyklar enkelt bred-
vid varandra, men det var 

Självsäker Blå duetto i parkeringshuset. 28.400 euro var lågt och den 
försvann snabbt.

Först en Giulia sedan, längst bak en 1300 GTJ och i mitten lyckades de trycka in en Testarossa med 2650 mil 
för 137.800 euro.

Ovanlig Alfa Romeo Ghia Aigle.

Bremen Classic Motorshow inleder årets mässor för klassiska bilar och motor-
cyklar, vanliga och racing men även delar, tillbehör och attiraljer. Trots en 
utställning i åtta stora utställningshallar samt ett stort parkeringshus för privat-
marknad räknas Bremen som liten och mer familjär än utställningen i Essen. 

mycket smakfullt arrangerat 
och var aldrig överlastat. 
Huvuddelen av fordonen var 
till salu och priserna var höga 
för orenoverade eller mycket 
välrenoverade bilar i original-
skick med låga miltal. Flera 
köpare använde så kallad 
mymätare för att mäta lackens 
tjocklek.

Vanligaste klassikern var 
luftkylda Porsche 911, de 
fanns överallt. Trender var 
racing och att bruka sin klas-
siker. Två av mässhallarna var 
dedikerade till reservdelar för 
att hålla klassiker rullande på 
väg och racingbana. Många 
av utställarna visade även 
äkta racingversioner av bilar 
som Fiat 124 Abarth, med 
aktuell FIA klassning och för-
stås till salu. Ville du inte köpa 
en raceklar Alfa Romeo GTA 
fanns allt för att bygga om din 
Bertonecoupe till en GTAm.

Det var en tydlig tyngd 
på 80-tal och 60-tal. Från 
90-talet var det främst tys-
kar som Mercedes S-klasse 
och några Porsche 964 

’’Jag inriktade mig 
istället på att vara 

roddare och smyga in 
Klöverbladet i Klassiker 
genom likt Hitchcock 

placera mig som statist 
i deras fotografier.’’
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Inparkerad mellan en compact-merca och en skåpbil står en Alfa Romeo 2600 Sprint från 1963. Femväxlad med 
skivbromsar runt om, skinnklädsel och endast 7.000 mil. På prislappen står 34.000 euro.

En tuff Giulia Super Nuova från 1976 för 11.500 euro. En av flera Giulia sedan och verkauft på lördagen.

Grill till FIA klassad 1300 GTA Junior med gammal och ny racing-
historik.

och 993. Alla utställda Alfa 
Romeo hade rötterna i 50- 
eller 60-talet, huvuddelen var 
Giulia sedan och Giulia GT 
med minst två riktiga GTA. I 
Alfa Romeo-klubbens monter 
presenterades en vacker röd 
2000 Spider (kaross 101) och 
i mässhallarna fanns ytterliga-
re två Spider varav en 2600.

Det var skralt med nyare 
Alfa Romeo i mässan. Det var 
lika skralt med jämn könsför-
delning och låg medelålder. 
Men i privatmarknaden i det 
kalla parkeringshuset var 
medelåldern lägre och bil-

blandningen stor. Här fanns 
ditresta bilentusiaster som 
bjöd ut sina klassiker i för-
hoppning att Bremen Classic 
Motorshow skulle boosta 
priset. Här blandandes eta-
blerade klassiker från Porsche 
och Mercedes med oprövade 
uppstickare som Ford Sierra 
2.0.

Parkeringshuset var 
inspirerande i sin anspråks-
löshet och äkthet. Här var 
fanns endast betong, kyla 
och parkeringshusbelysning 
att boosta bilerbjudanden. 
Intrycket var nykter prisbild 

1750 GTAm replika. Byggd av Sportwagen Service Hamburg baserad på 1750 GTV. Abarth 750 Sestriere 1961. Zagatokaross. Renoverad med certifikat från 
Abarth Classice. Pris på förfrågan. 

med prutmån. Här var ålder 
och prestige i fullständig 
blandning, men mönstret 
med äldre Alfa Romeo följde 
med till privatmarknaden. Här 
fanns ingen Alfa Romeo med 
nyare ursprung än 60-tal. De 
flesta var Giulia Super, alla 
prissatta kring 10.000 euro, 
vilket tillsammans med en 
Duetto Spider för 28.400 euro 
kändes nästan prisvärt. De 
flesta var sålda efter lunch på 
lördagen. 

En riktig sevärdhet var en 
trångt inparkerad Alfa Romeo 
2600 Sprint. En höjdpunkt för 

ett annat sinne var att pas-
sera en 80-tals Spider och 
känna den välbekanta doften 
av Alfa Romeo.

I frånvaro av nyare Alfa 
Romeo kunde man istället 
jämföra med konkurrerande 
modeller från 80-talet. En 
prydlig röd 2-dörrars BMW 
325i E30 för 12.500 euro 
och en Porsche 944 turbo 
för 22.900 euro. Höga priser 
men inte långt från priserna 
i Sverige. I högre atmosfärer 
fanns en osåld Volvo 245 med 
11000 mil för 10000 euro.

Skillnaden mellan priser-
na på privatmarknaden och 
mässan var ibland stor. En fin 
Mercedes 220 SE Coupé i det 
kalla parkeringshuset kostade 
15.000 euro och en snäppet 
blankare 280 SE 3,5 Coupé 
inne i den varma mässan kos-
tade 200.000 euro.

Jag och Carl Legelius 
avslutade lördagen med en 
promenad på parkeringen 
utanför hallarna. Här fanns 
många kommande klassiker 
och flera som kunde platsat 
inne på mässan. Vanligast var 
Mercedes w124 kombi. Här 
fanns äntligen några de nyare 
Alfa Romeo som saknades på 
mässan. En svart 145, en 155 
2.0 TS wide body och flera 
156 och 166. Det är tjusning-
en med dessa moderna klas-
siker, du kan använda dem 
och åka på utflykt till Bremen 
Motor Show.
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Vare sig vi vill det eller ej 
kommer elbilar att spela en 
större roll i framtiden. De 
kommer dessutom att köra 
sig själva i en takt som är 
påbjuden av myndigheterna. 
Utopi säger kanske någon. 
Nej, efter att ha pratat med 
inflytelserika personer inom 
bilvärlden vågar jag påstå 
att detta kommer att vara en 
realitet om inte alltför många 
år. Enorma pengar satsas just 
nu på utveckling av dessa 
fordon (jag tvekar att ens kalla 
dem bilar) och det är inte bara 
bilindustrin som driver på här, 
de stora aktörerna är t ex 
Google, Microsoft och Apple. 

Den stora frågan är näm-
ligen, vad ska föraren göra 
under resan när han eller 
hon inte behöver köra bilen? 
Oanade möjligheter till för-
ströelse öppnas liksom nya 
kanaler för att handla, boka 
biljetter, läsa böcker och så 

AROM – ALFA ROMEO-OMBUDSMANNEN
HAR ORDET

vidare. I början kommer sys-
temen bara att omfatta de 
större tätorterna men precis 
som med mobiltelefonerna 
och navigationssystemen 
så kommer utbyggnaden av 
nätet bara vara en fråga om 
tid. Vad har då allt detta med 
Alfa Romeo att göra?

Redan idag är kritiken i 
storstäderna stor mot bilar 
med förbränningsmotor. I 
Paris låter man registrerings-
numret bestämma om man 
får använda sin bil med för-
bränningsmotor eller ej. I vissa 
stadskärnor förbjuder man 
helt enkelt bilar tillverkade 
före ett visst datum. Ska man 
använda ett äldre fordon i 
vissa tätorter i Frankrike är ett 
absolut krav att det är klassat 
som samlarbil vilket skrivs in 
i registreringsbeviset. Ibland 
räcker det med att bilen är 
30 år gammal men ii vissa fall 
krävs en besiktning liknande 

den som MHRF kräver för 
att man ska få teckna deras 
försäkring. En trolig utveckling 
internationellt är att gamla 
bilar blir förbjudna i allmän 
trafik eller bara får användas 
enligt vissa regler. En sådan 
regel kommer att vara att 
bilen ska vara i originalutfö-
rande och nu börjar du förstå 
vad jag menar. Bilar som inte 
är i ett visst skick anses inte 
utgöra ett kulturvärde och 
förvisas då till garaget eller 
mindre nogräknade museer.

Äldre fordon är idag en 
bättre investering än konst. 
Detta är på gott och ont men 
ett faktum vi måste leva med. 
Det kommer inte att dröja 
länge förrän det blir vanligt 
med utbildade konstkonser-
vatorer även för bilar. Vad 
som då är tillåtet att göra med 
en bil kommer det att finnas 
regler om, precis som det 
idag finns ett reglemente för 

historisk racing. En konser-
vator som ska renovera en 
gammal oljemålning vet precis 
vad som får göras. Måste en 
del av tavlan kompletteras får 
konservatorn göra detta men 
då är det viktigt att rätt kulör 
används och att den nypå-
lagda färgen ska gå lätt att ta 
bort, för att återställa målning-
en i det skick den var innan 
restaurationen påbörjades. 
Detta kan inte helt tillämpas 
på bilar men det väcker till 
eftertanke.

Våra Alfor utgör en kul-
turskatt och om några decen-
nier kommer det att ses som 
fantastiskt att det en gång var 
tillåtet att ha så kul när man 
körde bil. Det finns ett antal 
konstruktörer och formgivare 
som har skapat dessa bilar 
och de var inga dumhuvu-
den. De har i sin tur använt 
den tradition som Italien har 
haft på såväl teknikens som 

Å ÄMBETETS VÄGNAR 
ALFA ROMEO-
OMBUDSMANNEN

Snygg bil och snygga fälgar men de passar inte ihop. Minilight är en
60-talsprodukt men det är inte Giulietta Sprint. Dessutom fel offset och
alltför modern däckdimension. Färgen är ovanlig men lackarbetet tycks
vara gott så gillar man mossgrönt på en Alfa så må det vara hänt.

En ambitiös renovering har här förstörts med helt fel hjul. Fälgarna är på tok
för moderna och dessutom för stora. Däckens profil är heller inte tidsenlig.
Byt hjulen och ägaren har en fin Berlina som behåller sitt värde i evig tid.
Snygg italiensk bård över taket inspirerad av Alfa 33. Tidstypisk. Behåll!

Visst användes Giulia TI och Super för banracing men dessa hjul är bara 
heltenkelt groteska. De skulle heller aldrig godkännas vid historisk racing. 
Byt!!Buren är visserligen en säkerhetsfaktor men bör förankras på ett sådant 
sätt att den lätt kan tas ur. Sänkningen av bakvagnen kan också diskuteras.

Här har ägaren byggt sin egen bil. Visserligen genom att använda 
Alfadelar men bilen är inte registrerad som en Alfa Romeo och dessut-
om som amatörbyggt fordon. AROM har inget att invända mot detta. 
Milanos stadsvapen används visserligen i märket men det kan ju Alfa 
Romeo knappast ha ensamrätten till.

Att avlägsna stötfångare är tveksamt men kan vara ok på racebil om det
görs så här snyggt. De tidiga halogenstrålkastarna är en tidstypisk detalj
som visserligen inte var standardmonterade men som kan ha sitt värde ändå 
och får därför behållas. Bör naturligtvis klistras med kryss av racetape.

Även nyare bilar blir gamla en dag. Undvik därför övertramp som detta. 
Här slipper AROM gripa in då bilprovningen hade slagit bakut om bilen 
hade varit svensk. Vilket den lyckligtvis inte är. Den som vill en person-
lig Brera bör söka efter Lapo Elkanns version för Italia Independent. En 
modern samlarbil.

– Hur mycket får man ändra en Alfa Romeo?
– Vad är originalskick och hur viktigt är det?
– Ingen ska väl lägga sig i vad jag gör med min bil?

formgivningens område. 
Många skäl talar för att vi bör 
följa vad dessa personer har 
skapat och inte vara där och 
fingra på deras originalkon-
struktioner i den tron vi ska 
göra dem bättre. Men Alforna 
modifierades ju även på den 
tid de var nya? Javisst men 
även då fanns avarter som 
ska undvikas. Vad får man 
då göra om bilen ska klassas 
som klassiker? Vi kan ge 
några exempel:

Bilen bör inte lackeras 
om i en färg som inte fanns 
till modellen när den var ny. 
Gäller det en modern bil bör 
du överväga att foliera den 
istället för att lacka om.

Du får inte under några 
omständigheter byta till annan 
typ av motor än den som 
fanns i originalet. 2-litersmotor 
i en GT Junior kan du alltså 
glömma.

Du bör vara mycket noga 
med ditt val av fälgar och 
däck. Få saker kan så lätt för-
störa bilens utseende som fel 
hjul. Tänk på att en dag kom-
mer navkapslar vara något 
av det häftigaste som finns. 
Slarva inte bort dem om du 
byter till aluminiumfälgar.

Ska du nödvändigtvis ha 
annat än motorljud i bilen bör 
radion vara jämngammal med 
bilen.

Wunderbaum är visserligen 

tidsriktigt för vissa årsmodel-
ler men tänk på att den äckli-
ga doften aldrig går att få bort 
från bilens inredning.

Sänk inte bilen för att få 
bättre vägegenskaper. Ofta 
blir det tvärt om och du kör 
sönder oljetråget.

Kroma inte luftfilterburken, 
det skulle aldrig fabriken ha 
gjort!

Avlägsna aldrig stötfångare 
för att spara vikt, det ger bilen 
ett tandlöst utseende och de 
är svåra att återanskaffa.

Visst kan du byta ratt men 
välj med omsorg och spar 
den gamla.

Skärmbreddare är totalt 

förbjudet på allt annat än 
racebilar. Inte ens Alfa kunde 
få till dem snyggt, så undvika 
detta även om du råkar ha en 
Giulia GTA.

Se till att motorrum och 
inredning är i samma skick 
som exteriören.

Listan kan göras hur lång 
som helst. Känner du dig 
osäker får du gärna kontakta 
AROM för rådgivning. Vi tän-
ker inte hänga ut någon som 
gjort sig skyldig till övertramp 
men kanske ge en guldstjärna 
ibland till dem som skött sig.

TEXT: BENGT DIEDEN. FOTO: DIVERSE
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2006 var även det, ett jubi-
leumsår för Alfaklubben 
med aktiviteter på Gärdet i 
Stockholm och festligheter i 
Nynäshamn. Hustrun och jag 
var där med en gul Spider 
-85. Närheten till Gotland, där 
jag aldrig varit, gjorde att vi 
kvistade iväg dit.

En äldre gentleman stod 
morgonen därpå ute på par-
keringen vid vandrarhemmet 
och tittade på vår bil. Vet du 
vem som äger den frågade 
han, svaret var ju enkelt. Jag 
såg den på Gärdet, och nu 
här, därefter följde ett långt 
utlägg om Alfas förträfflig-
het. Då höll jag med om allt, 
idag är tveksamheten stor. 
Gentlemannen uttryckte sig 
poetiskt: ’’Alfa är ett inte 
något vanligt fordon: det är 
ett tekniskt njutningsmedel 
och Alfa Romeo är en livsstil’’.

Nu i början av januari -17 
har jag inte en sekund hållit 
men farbrodern. Det förhåller 
sig så här att hustrun kom 
hem efter en mindre tur och 
sade, jag kan inte stanna 
motorn. Rätt så ovanligt, det 
brukar vara tvärt om, startar 
inte. Jag går ut och konsta-
terar att så är fallet. Ger gas, 
försöker ta ut nyckeln, inget 
fungerar, radion och instru-
menten flippar lite hit och dit. 
Stänger radion då stannar 
motorn. Så var det med det 
tekniska underverket. Lyfter 
på motorhuven och konsta-
terar att en stor mängd olja 
sköljt över motorn.

Eftersom jag var väldigt 
upptagen vid detta tillfälle 
med en massa föreningsar-
bete så fick bilen stå där på 
parkeringen ett antal dagar. 
Så småningom bärgade jag 
den till vår Alfakamrat Mikael 
Bergman som för övrigt fick 
utmärkelsen Årets renove-

rare av Alfaklubben. Han 
konstaterade att gummit på 
baksida av remskivan, vibra-
tionsdämparen, hade lossnat 
och skavt hål på en alumini-
umkåpa, därav oljeflödet över 
motorn. Jag beställer en ny 
remskiva sa han.

Dagen efter ringer han 
och säger: jag får inte tag på 
någon, den har utgått ur sor-
timentet.

Skämta inte om så allvarli-
ga saker, det kan väl inte vara 
sant det du säger. Jag berät-
tar det för en annan Alfisti här 
i staden, Roland Sjölander, 
som hanterar datorn och 
gärna går ut på nätet.

Efter några dagar konsta-

terar han det samma, svårt 
fall. Jag åker till Gana för att 
jobba åt Hoppets Stjärna en 
månad men har ju datorn 
med så jag fortsätter därifrån 
säger Roland. I all min frus-
tation över den uppstådda 
situationen så gör jag mig 
lustig och säger, kolla på 
”Kooperativa” där borta, dom 
kanske har en. Kändes som 
det var sista chansen.

Det mejlades över hela 
världen och det ringdes hit 
och dit. Nu växte skrotnings-
tankarna starkare, vad har jag 
för val. Det kändes inte klokt 
att skrota en 159 -07 som 
gått 11.000 mil.

Jonta på CC Motor i 
Eskilstuna var hygglig och 
ringde några leverantörer 
i Tyskland utan napp. Har 
du kollat med AR Bilar i 
Stockholm frågar han. Tror 
du att dom kan fixa det när 
ingen annan Alfa-firma har 
kunnat. Dom är jätte duktiga; 
snacka med Bo Bo han klara 
det mesta. 

Får tag i Bo Bo och för-
klarar för honom att det 
troligen inte går att få tag på 
en remskiva, tror jag. Men 
jag tror att det går att fixa 
en, svarar han, ringer dig om 
några timmar. Han ringer och 
säger lugnt att jag har beställt 
en remskiva till din bil, från 
Tyskland, den kommer till oss 
på måndag därefter vidare till 
dig på tisdag. 

Undrar om jag tillräckligt 

TEXT OCH FOTO: HÅKAN NORDIN

ALFA ROMEO 159

Remskivan som inte fanns men 
som gick att uppbringa tack vare 
AR Bil i Stockholm.

visade min glädje och tack-
samhet eller om jag fick lite 
av tunghäfta. ”Det kändes 
som att jag gick över ån efter 
vatten”. Tänker på filmen 
Sällskapsresan, ”han som var 
nykter på förmiddagen men 
nu har det ordnat upp sig”. 
Liknande blev det för mig.

Nu lades skrotningstan-
karna på is men jag kände 
mig en aning hatisk på Alfa 
Romeo som behandlar mig 
så nonchalant. Att ett fel upp-
står på en något äldre fordon 
är inget att säg om men att 
det inte finns reservdelar, den 
är ju inte lastgammal. Mitt 
tidigare fina förhållande till 
Alfa är rejält naggat i kanten.

Söndagkväll 5 febr. ringer 
mågen och säger, trots att 
du är purken på Alfa så tyck-
er jag att du ska titta på tv 
ikväll det är ett program om 
Alfas tävlingshistoria. Hustrun 
och jag ser programmet 
tillsammans och jag blev en 
aning entusiastisk; kolla vilka 
vackra, röda snabba bilar, 
Alfa Tipo P3 och Tipo 33. 
Kan man hoppas att lugnet 
är återställt beträffande Alfa 
frågar hustrun. Sant, med fem 
stycken Alfor som vi är foder-
värd för, så kan man inte gå 
omkring och vara långsint.

Här står den och skäms, hoppas jag!

Klar från verkstaden. Nu gör vi 
ett nytt försök.

”Det kändes 
som att jag gick 

över ån efter 
vatten”
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Nja, ovan är en form av 
alternativ fakta, godkänd av 
ingen mindre än US President 
Trump. Egentligen var vi 
20 deltagare från Småland, 
Blekinge, Skåne, Halland och 
Västergötland.

Klockan 12.00 kom Ticko, 
alias Thyrone Persson, ut 
och välkomnade oss och gav 

lite info och förhållningsreg-
ler inför dagen. Alla har nog 
någon gång sett Ticko på 
olika motorevenemang, där 
han säljer modellbilar och 
nostalgiprylar. Därefter fick vi 
stiga in i lokalen och blev ser-
verade frallor och kaffe.

Vi hann bara snabbt kika 
in i denna lokal innan Ticko 

meddelade att vi skulle bege 
oss till en ny lokal.

Efter transport genom ett 
soligt Halmstad till en ny lokal 
berättade Ticko sitt livs his-
toria. Han berättade hur han 
vuxit upp i Anderstorp och 
tidigt blivit involverad i arbetet 
med Scandinavian Raceway/
Anderstorp-banan. Ticko 
berättade hur hans far grävt 
ut banan och hur han blev 
kompis med Sven ”Smokey” 
Åsberg. Vi fick även höra 
om hans tid som bilhandlare 
och när han var ansvarig för 
MC-VM på banan, men också 
om när Ticko var ägare till ett 
museum. 

Ticko berättade även 
om tråkigheter i hans liv. Att 
för mycket jobb resultera-
de i en  skilsmässa. Vi fick 

Sussane vill ha den taksänkta 
Minin.

Två av Gregers F1-bilar.

Fina modellbilar, i olika skalor.  

Ticko visar Smokeys affärsväska, 
innehållande glas och en flaska 
Whisky.

Härliga racingbilar som vi fick se.
Johan Mansfeldt testar den fina Alfa-formelbilen.

Ticko visar upp sin insam-
lingshjälm till stöd för  
Barncancerfonden.

Hela ligan samlad gör grupp foto.
Maffioso Emilsson skakar tass då Ticko fick ta emot Smålandsmaffians 
”Mille Grazie”diplom för att vi fick komma.

även höra om satsningen 
på Scandinavian Raceway-
museet som inte gick runt. 
Han berättade även om 
sin hustru som gick bort i 
cancer. Hustruns sjukdom 
fick Ticko att engagera sig 
i Barncancerfonden och 
Gunnar Nilssons minnesfond.

Därefter visade han oss 
de olika bilarna i lokalen. 
Huvuddelen var olika racing-
bilar av märket Volvo, och 
de var inte vilka bilar som 
helst. Flera av dem var gamla 
mästerskaps- och mäs-
tarbilar. Där fanns även ett 
antal formelbilar och mycket 
annat. Bilarna utgör en del 
av Sportpromotions sam-
lingar som ägs av Greger 
Petersson, känd racerförare 
på 80-talet. Greger tävlade 
bland annat med de numera 
kultförklarade ”Luna”- och 
”Sibylla”-sponsrade Volvo 242 
turbobilarna.

Sedan bar det av tillba-
ka till första lokalen och ett 
besök hos West Coast Racing 
som finns i samma byggnad. 
Där var det fotoförbud, men 
vi fick se WCRs TCR Honda 

’’...vi även fick se en 
”hemlig” bilsamling’’ 

I nådens år 2017, närmare bestämt 

lördagen den 28 januari begav sig 

Smålandsmaffian och dess lärjungar 

ut på pilgrimsfärd västerut. Flera 

av oss hade förbön med Maffians 

kärntrupp hos nyblivne CAR Svezia 

styrelseledamot Patrik Germundsson 

i Ljungby, i form av kaffe som 

RH Dekor AB bjöd på. Därefter 

var det uppsittning, eller kanske 

snarare insittning, i våra Alfor för 

vidare färd västerut. Vårt mål var 

Halmstad – västkusten pärla.

I Halmstad anslöt tusentals troende 

Alfisti. Folk bara strömmade till och 

till slut fanns ett hav av människor 

framför dörrarna till Ticko Racing 

and Marketing. 

TEXT OCH FOTO: PETER A KAVCIC

SMÅLANDSMAFFIANS PILGRIMSFÄRD

Civic nyss hemkomna från 
Macau, prins Carl Philips 
racerbil och några Renault 
formelbilar. Något som slog 
mig var hur extremt rent och 
fint de hade det i verksta-
den, inte riktigt samma finish 
i mitt eget garage – tyvärr. 
Guidningen avslutades med 
att Ticko visade och berät-
tade om sin Scandinavian 
Raceway-samling.

– Tack Ticko, för vi fick 
komma och lyssna på och se 
dessa vackra bilar, både de 
riktiga och modellbilarna.

Och ett speciellt tack för 
att du ordnade så att vi även 
fick se en ”hemlig” bilsamling. 
Vi var de första besökarna 
som någonsin fått se den 
och vi var även de sista. För 
då detta läses är samlingen 
skingrad och byggnaden 
borta. Vilka bilar! En syn som 
man sent kommer glömma. 

Tänk vad kul man kunde ha 
om man hade ett par tiotal 
miljoner över. (red. när får vi 
veta mer?)

Som avslutning på träffen 
åkte vi alla tillsammans och åt 
väldigt goda pizzor på restau-
rang Verona i Halmstad. 

CIAO!
Peter A Kavcic/del i 
Sektion Smålandsmaffian

’’...blev kompis 
med Sven 

”Smokey” Åsberg’’
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Bild 1. Antonio Ascari i sin P2 inväntar starten på Autodrome de Montlhéry 1925. Det blev dessvärre hans sista 
tävling, han dog av skadorna efter att ha kraschat då han ledde tävlingen.

BETYG A 
FÖR 

TIPO B!

Bakgrund.
Långt innan man började 

tala om Formel 1, på 1920-
talet, gick biltävlingarnas 
tungviktsklass under beteck-
ningen Grand Prix, och länge 
avsåg mästerskapet stallen, 
tillverkarna, inte förarna. 
Reglementet skiftade ofta, 
och var inte sällan föremål 
för olika tolkning och åter-
kommande förändringar. 
Tävlingarna var långa, minst 
600 km skulle tillryggaläggas. 
Bilarna måste vara tvåsitsiga, 
med en minsta tillåten bredd, 
men från 1925 tilläts ingen 
”riding mechanic” något som 
tidigare varit obligatoriskt! 

1925 var max. cylindervo-

lym 2 liter, med överladdning, 
1926 tilläts endast 1.5-liters- 
motorer och en minsta 
tomvikt på 600 kg, ett värde 
som året efter ökades till 700 
kg. Till slut tröttnade många 
arrangörer och deltagare på 
de ideliga regeländringarna, 
och från 1928 kördes många 
tävlingar efter ”Formula 
Libre”-reglerna, som tillät 
alla möjliga typer av bilar att 
deltaga, motorstorlek fri, så 
länge bilarnas vikt låg inom 
tillåtet spann. 

En av de mest framgångs-
rika bilarna under denna tid 
var Alfa Romeo P2, bild 1, 
konstruerad av Vittorio Jano, 

som värvats över från Fiat år 
1923. Med en överladdad rak 
8:a på 2 liter var Alfa Romeos 
fabriksstall Alfa Corse en hård 
nöt att knäcka för motstån-
darna från Maserati, Bugatti, 
Delage m.fl. 

Det internationella bilsport-
förbundet insåg till slut att 
man tappat greppet över 
utvecklingen, och oroad över 
de allt snabbare bilarna inför-
de man 750 kg-formeln, att 
gälla från 1934. Bilarnas vikt, 
utan vätskor och däck, måste 
vara under 750 kg. Det, trod-
de man, skulle begränsa den 
motorstorlek, som tillverkarna 
kunde använda till ca 2 liter, 

Bild 2. Tipo B i 1932 års utförande.

och hålla tillbaka bilarnas 
prestanda. – Sällan har man 
misstagit sig så grundligt…

Alfa Romeo insåg att P2 
inte skulle vara konkurrens-
kraftig under det kommande 
reglementet, och gav i början 
av 1930-talet Jano i uppdrag 
att konstruera en ny bil, Tipo 
B. Tidpunkten kunde varit 
mer gynnsam. Alfa Romeo 
var en liten tillverkare av 
mycket exklusiva bilar, och de 
välbärgade kunderna man var 
beroende av hade drabbats 
av den svajiga världsekono-
min. Uppdraget till Jano var 
därför att utnyttja det nya tek-
niska reglementet på bästa 

sätt, men utan alltför mycket 
ny, dyr och osäker teknik, 
man hade varken råd eller tid 
med lång utvecklingstid för 
de nya bilarna. 

Målsättningen blev att 
bygga vidare på 20-talsvag-
narna, men göra den nya 
bilen mindre och lättare, samt 
givetvis öka motoreffekten, 
förbättra vägegenskaper och 
bromsar. Vinjettbilden visar 
resultatet, Tipo B, fortfarande 
tävlande 85 år gammal, här 
på Laguna Seca i Kalifornen.

Ram.
Ett studium av bild 2 

avslöjar ett högst konven-
tionellt chassi, med två 
lådformiga rambalkar av 
stålplåt. Notera hur höjden 
på balkarna varierar längs 
bilen, för att anpassa deras 
styvhet till påkänningen, och 
inte göra dem tyngre än nöd-
vändigt. Man kan också se 
hur balkarna har rikligt med 
lättningshål på insidorna. De 
två balkarna är förbundna 
med ett skott bakom motorn, 
och säkert några tvärgående 
stag som inte syns på denna 
bild. Motorn bidrog också till 
chassiets styvhet, då den var 
stumt monterad mot rambal-
karnas insidor.

Hjulupphängningen bygger 
också på beprövade (uråld-
riga) principer, med stela 
axlar både fram och bak. 
Fjädringen sköts av halvel-
liptiska bladfjädrar som även 
lokaliserar axlarna, bild 3. 
Stötdämparna är av friktions-
typ, baktill två st. per sida. Att 
denna arkaiska hjulupphäng-
ning kunde fungera, hänger 
sannolikt hop med dåtidens 
däck. Dessa genererade 
förmodligen inte så mycket 
grepp att hjulupphängningens 
brister kom i dagen. 

Tipo B, som även började 
kallas P3, hade stora fram-
gångar under de första åren. 
– Men, då motståndarna 
från norra sidan av Alperna, 
presenterade sina bilar 1934 
blev det snart uppenbart att 
P3:orna var i behov av för-
bättringar. Jano slet med kon-
struktion av en ny generation 

Bild 3. Hjulupphängning i tipo B, 1932. Notera den positiva cambervinkeln fram!

Bild 4. Tipo B 1935. Bakvagn med kvartselliptiska fjädrar och stötdämpare av både friktions- och hydraulisk typ.

bilar, medan Scuderia Ferrari, 
som nu var Alfa Romeos 
tävlingsstall, vidareutveck-

lade Tipo B, bl.a. beträffan-
de chassiet. Bakaxeln fick 
kvartselliptiska fjädrar, och 

friktionsstötdämparna kom-
pletterades med hydrauliska 
stötdämpare, bild 4. 
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Förändringarna i fram-
vagnen var mer omfattande. 
Den stela axeln, hängande i 
bladfjädrar, ersattes av en i 
chassiet fast monterad axel. 
I dess ändar fanns individu-
ella hjulupphängningar enligt 
en konstruktion gjord av 
André Dubonnet, med ver-
mouth-pengar i ryggen. Bild 
5 visar principen för dessa 
finurliga enheter, som innehöll 
svängarm för hjulets rörelse, 
fjäder och stötdämpare, allt 
i ett!

På bild 7 ser vi 
Dubonnetfjädringen på en 
Tipo B från 1935 i all sin 

Bild 5. Två skisser som visar principen för Dubonnets framhjulsupphängning. Styrväxeln A drar styrstaget B 
som får hela Dubonnet-enheten C att svänga kring styrspindeln D. Hjulet är lagrat på hjulspindeln E, som är fäst 
i svängarmen F och kan svänga upp och ned, motverkad av fjädern G och dämpad av friktionsstötdämparen H.

glans. Fjädringsrörelsen var 
kort, och de längsgående 
svängarmarna medgav ingen 
camberändring vid krängning. 
Den ofjädrade vikten bör ha 
varit väsentlig lägre än för den 
stela framaxeln. 

Bromsar.
Alfa Romeos bromsar var 

state of the art för 1930-talet. 
Enorma aluminiumtrummor 
med friktionsytor av gjutjärn, 
bromsbackar gjutna i lättme-
tall. I början manövrerades 
bromsarna helt mekaniskt, 
länkar och stag överförde 
pedalrörelsen till bromsback-
arna, bild 6. 

I den utvecklade versionen 
1935 hade bromsarna fått 
hydraulisk manövrering och 
två ledande backar på fram-
bromsarna, bild 7.

Carozzeria.
Även om det tar emot, 

måste man tillstå att P3:ans 
karosseri var mer 1920:tal 
än -30:tal. Största skillnaden 
var att reglementet nu inte 
krävde två säten, utan man 
kunde bygga en sann ”mono-
posto”, med föraren centralt 
placerad. Man skulle då vänta 
sig att P3:an var väsentligt 
slankare än sin föregångare, 
men som framgår av bild 8 
var så inte fallet. Det verkar 
som om man snarare berett 
plats för en kraftigare förare, 
än minskat bilens frontarea 
och luftmotstånd. Självfallet 
var karossen handknackad i 
aluminium, så dess bidrag till 
totalvikten 725 kg var måttlig.

År 1934 kördes en del-
tävling på AVUS, Automobil-
Verkehrs- und ÜbungsStraße, 
utanför Berlin. Banan bestod 
av två 9 km långa parallella 
raksträckor med en brant 
doserad velodrom i ena 
änden. Snitthastigheten för 
1 ½ timmes tävling var nära 
200 km/h för det segrande 
ekipaget, en Alfa Tipo B med 
speciellt högfartskarosseri, 
utformat av aerodynamikern 
Cesare Pallavicino, bild 9.

Transmission.
En flerskivig torrlamell- 

koppling med lameller av stål 

och duraluminium överför-

de motorns vridmoment till 

växellådan, placerad mellan 

förarens fötter. Växellådan 

hade fyra växlar framåt, med 

utväxling 1:3.4, 1.9, 1.32 och 

1, 4:an var alltså direkt. En 

spärr på växelgrinden förhin-

drade att backväxeln lades i 

av misstag. Så småningom, 

Bild 6. Framhjulsbroms på Tipo B från 1932. Mellan bromsbackarna upptill finns en excenter som trycker isär 
backarna då den vrids. Det innebär att vi har en primär- och en sekundärback. Till höger kan man se den ele-
ganta mekaniken. Inuti styrspindeln finns en stång som trycks uppåt då Nuvolari bromsar, om han nu någonsin 
gjorde det. Hur pedalrörelsen överförs till tryckstången framgår dessvärre inte. Stången påverkar en hävarm, som 
är fäst till excenteraxeln med fintandade splines, s.k. serrations.  Med ratten upptill kan mekanikern snabbt jus-
tera bromsarna då bromsbeläggen slitits, och låsa ställskruven med den lilla hävarmen. Snyggt!

Bild 7. Framhjulsupphängning typ Dubonnet och hydrauliska bromsar på 
1935 års Tipo B. Slangar går till två slavcylindrar, alltså har man nu två 
primärbromsbackar!

Bild 8. Jämförelse mellan 1924 års 
P2 och monoposto P3 från 1935. 
Här framgår hur man förbättra sin 
status som Alfa-expert genom att 
med en snabb blick på avgasröret 
avgöra om bilen är en P2 eller P3!

Bild 9. Den mäktiga velodrom-
kurvan i norra änden på AVUS 

Rennstrecke, och den Tipo B 
aerodinamica som satte tyskarna 

på plats 1934.

då motorn vidareutvecklades 
till 1935 års specifikation, 
blev vridmomentet mer än 
vad den lägsta växeln klarade 
av. Lösningen blev att spärra 
1:an, och tävla med de tre 
högsta växlarna enbart!  

Om den osynkroniserade 
växellådan var konventionell, 
så var resten av transmis-
sionen allt annat. Bakom 
växellådan hittar vi en fördel-
ningsväxellåda, med differen-
tial. Den driver två vinklade 

drivaxlar, inkapslade i stålrör. 
Dessa är stumt monterade 
med flänsar i växellådan och 
i den stela bakaxeln. Bild 10 
visar principen och utförandet 
i verkligheten.

Varför valde Jano denna 
komplicerade lösning, och 
vilka fördelar gav konstruktio-
nen? Det finns några tänkba-
ra svar:  

– Lägre ofjädrad vikt? 
Tveksamt! Visserligen sitter 

differentialen skild från bak-
axeln, men i gengäld har vi 
fått två vinkelväxlar istället 
för en, och de två drivaxlarna 
och deras rör bidrar också till 
den ofjädrade massan. De två 
slutväxelhusen ger inte hel-
ler intryck av att ha bantats 
viktmässigt, ser rätt bastanta 
ut. Slutligen, vinkelväxlarna 
befinner sig närmare hjulen 
än vid en konventionell bak-
axel. Deras massa har därför 
större negativ inverkan än om 
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massan hade koncentrerats 
till axelns mitt.

– Lägre förarposition? En 
vanlig (miss-)uppfattning är 
att de två drivaxlarna medgav 
en lägre sittposition för föra-
ren, som annars skulle suttit 
”ovanpå” kardanaxeln.  Men, 
jämför man med bilder av P2 
som hade konventionell kar-
danaxel och bakaxel, så ser 
man inget tecken på att föra-
ren i P3 skulle ha suttit lägre. 
Bilden av förarutrymmet på 
bild 12 visar dessutom hur 
sätet är monterat över drivax-
larna, inte mellan dem. Den 
smale Nuvolari skulle kanske 
kunnat få ned baken mellan 
drivaxlarna, men det var ju 
motorns höjd som bestäm-
de karosseriets höjd, så 

Bild 10. Kraftöverföring modell Tipo B. Två drivaxlar, inneslutna i momentrör, är fast förankrade i fördelnings-
växellådan och i bakaxelns vinkelväxelhus. På den nedre högra bilden kan man ana en flexibel damask i övergång-
en mellan de två växellådorna. 

vad skulle man vunnit? Inte 

mycket mer än försämrad sikt 

framåt…

– Lättåtkomlig differential? 

Ja, möjligen! Kanske var det 

mindre besvärligt att montera 

bort diff-lådan från över- och 

undersidan av sittbrunnen, än 

att lyfta bort och ta isär bak-

axeln. Genom att byta ”utgå-

ende” kugghjul och drivaxlar 

kunde man ändra det totala 

utväxlingsförhållandet.

– Förhindra bakaxellyft 

p.g.a. reaktionsmoment? Om 

vi börjar med en konventio-

nell, stel bakaxel och lägger 

på ett vridmoment med kar-

danaxeln kommer momentet 

att vilja vrida axeln kring 

sitt centrum, bild 11. Om 

kardanaxeln roterar medurs 
kommer vänster bakhjul att 
tryckas hårdare mot asfalten, 
medan höger hjul tenderar att 
lyftas. Det påstås ibland att 
Janos dubblerade drivaxlar 
skulle eliminera denna effekt, 
men det är svårt förstå hur 
det skulle vara fallet. 

Först, hur fungerar egentli-
gen P3:ans transmission? Bild 
10 visar att de två moment-
rören är stumt fastskruvade 
både mot vinkelväxelhusen 
i bakaxeln och mot fördel-
ningsväxellådan. Följaktligen 
måste alltså denna kunna 
röra sig lite, då bakaxeln fjäd-
rar upp och ned. Växellådan 
är fastskruvad i motorn, som 
är stumt förbuden med chas-
siet. Enda rimliga lösningen 
är att det finns en rörlig länk 
mellan växellåda och fördel-
ningslåda. Tittar man noga på 
det sydöstra fotot i bild 10 så 
kan man ana att mellan väx-

ellådorna finns något slags 
tätning, en flexibel damask, 
vilket antyder att här är det 
något som rör sig. Det sitter 
alltså en kardanknut mellan 
växellådans utgående och 
differentialväxelns ingående 
axel.

Bakaxel, momentrör och 
differentialväxellåda utgör till-
sammans en stumt hopskru-
vad enhet. Då diff-växellådan 
utsätts för vridmomentet 
från växellådans utgående 
axel överförs detta via de två 
rören till bakaxeln. Detta är 
kraftmässigt analogt med att 
vridmomentet överförs direkt 
till en slutväxel i bakaxeln. 
Tipo B drabbas alltså av 
bakaxellyft, precis som andra 
bilar med stel bakaxel. 

Kontoret.
Hur hade det då Nuvolari, 

Campari och Varzi på arbets-
platsen? – Jo, som bild 8 
visar finns en rejält bred 
skinnfåtölj att sitta i, och gott 
om armbågsutrymme. Ett 
skydd över avgasröret mins-
kar risken för brännskador 
på högerarmen. Eftersom 
såväl förare som växellåda 
sitter centralt i bilen hamnar 
växelspaken mitt under rat-
ten, en nackdel som kring-
gicks på enklast möjliga sätt, 
med en krökt spak, bild 12. 
Möjligen kan man skymta 
att växelgrinden bara har tre 
lägen, detta är alltså en av de 
senare bilarna där 1:an inte 
användes. Kopplingspedal 
till vänster om växellådan, 
broms- och gaspedal till 
höger, placerade på konven-
tionellt sätt, inte med gasen 
i mitten som på många äldre 
tävlingsbilar. Rejält stor ratt, 
s.k. Arkimedes-servo1! Till 
vänster kan man ana några 
kopparrör och ventiler, sanno-
likt för att styra bränsleflödet 
från tankarna till förgasarna. 
Enligt vissa uppgifter starta-

Bild 11. Konventionell stel bakaxel sedd framifrån. Den öppet monterade 
kardanaxeln roterar medurs, som den blå pilen, visar. Reaktionsmomentet 
tenderar att lyfta högerhjulet. 

des motorn på bensin, varför 
ventilen kan haft till uppgift 
att koppla om mellan bensin 
och metanol. På originalbil-
den skymtar även något som 
till utseendet påminner om 
Fispa tryckregulatorer och 
filter, använda av Alfas förga-
sarmotorer ända långt fram 
på 1980-talet. På instrument-
brädans högra kant skymtar 
ett handtag till den manuella 
pump som trycksatte bräns-
letanken före start. 

Instrumentpanelen har, 
ovanligt nog, två varvräk-
nare! Antagligen ansågs de 
inte helt tillförlitliga, utan en 
reserv var tillrådlig. Dessutom 
finns mätare för bränsletryck, 
visande 0-7 meter vatten-
pelare, samma enhet som 
oljetryckmätaren i många 
av105-seriens bilar! 3 m H20 
motsvarar ca 0.3 bar, eller för 
dem som gillar Pascal, ca 30 
kPa, ett rimligt bränsletryck 
för förgasare. Oljetryck- och 
vattentemperaturmätare kom-
pletterar instrumenteringen. 
Magnettändning behöver 
ingen strömförsörjning som 
stoppar motorn då den bryts. 
Därför finns alltid på panelen 
ett vred eller knapp för att 
kortsluta tändningen. 

Motor.
Konkurrenterna i Tyskland 

fick statligt stöd, och Auto 
Union satte Dr. Porsche på 
att utveckla en helt ny bil 
med överladdad V16 på 4.4 
liter. På Alfa Romeo fick man 
vända på slantarna, och 
Ingegnere Jano gavs upp-
draget att bygga vidare på 
tidigare bilars komponenter. 
Resultatet blev att Tipo B fick 
en motor extrapolerad från 
maskinerna i P2 och Monza, 
en motor som blev en vinnare 
redan från början, och som 
kunde vidareutvecklas, från 
2.65 liter och 190 hk till 3.8 
liter och en bra bit norr om 
300 hk.

Vevaxlar utsätts för perio-
disk vridning då de olika cylin-
drarna utför sina arbetscykler 
och det ger upphov till tor-
sionssvängningar i axeln, som 

kan utmatta materialet så att 
den brister. Främre remskivan 
är därför ofta utformad med 
en i gummi upphängd massa, 
dimensionerad för att dämpa 
de värsta svängningarna. Ju 
längre vevaxel desto svårare 
blir problemet, så en rak 8:a är 
inte idealisk i det avseendet. 
Jano valde att angripa svår-
igheten genom att dela upp 
vevaxeln i två ”fyrcylindriga” 
delar, hopskruvade på mitten. 
Där satt också kugghjul som 
stod för drivning av kamax-

Bild 12. Funktionellt utrustad cockpit på Tipo B. Till vänster kan man ana hur förarsitsen sitter över drivaxlarna, 
och hur växelspaken krökts för att vara åtkomlig. Varvräknare av fabrikat Jaeger. Instrumenteringen skiljer mellan 
olika exemplar, som framgår av bilden, visande två olika P3:or.

1 Redan Arkimedes, på 200 talet f. Kr., insåg att man med 
lång hävarm kan mångdubbla kraften. Alltså, stor rattdiameter 
= lättare styrning.

lar, Roots-blåsmaskiner2 
på vänstersidan samt tänd-
magnet och oljepumpar på 
högersidan. Svänghjul och 
koppling monterades på bakre 
vevaxeländen.

Vevaxeln var lagrad i tio 
glidlager i ett vevhus av elek-
tron, en magnesiumlegering. 

Ovanpå vevhuset skruvades 
två aluminiumblock med 
vardera fyra från undersidan 
ikrympta torra cylinderfoder 
av stål. Fodrens nedre ände 
hade flänsar som stödde mot 
vevhuset, så att de omöjligen 
kunde röra sig. Bild 13 visar 
motorn från vänstersidan. 

2  En blåsmaskin, som Roots, komprimerar inte luften då den 
passerar från inlopp till utlopp, till skillnad från en kompressor. 
Tryckökningen uppkommer då volymen luft som transporteras 
genom blåsmaskinen är större än förbrukningen.

Bild 13. Tipo 
B-motor i fritt 
tillstånd. De bakre 
motorfästena 
är gjutna i ett 
stycke med vev-
hus och oljetråg. 
Förgasarna av 
”uppströms-typ” 
är monterade 
under de två blås-
maskinerna.
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Bild 14 avslöjar mer om 
motorn. De två cylinder-
blocken är gjutna i ett stycke 
med cylinderhuvudena och 
fästa mot vevhuset med 
skruvförband. Det finns alltså 
inga topplockspackningar 
som kan ge problem. De två 
blockenheterna monterades 
mot varandra på vevhuset, 
ändarna med kamaxeldriv-
ningen riktade inåt. Detta 
fungerar givetvis endast om 
cylinderblocken/huvudena är 
helt identiska och symmetris-
ka. Nackdelen är att varken 
kanaler eller ventilstorlek kan 
optimeras för insug resp. 
avgas, liksom att kylvätskan 
inte kan styras till de kritiska 
avgasstyrningarna, mer än 
på ena halvan av motorn! 
Fördelen är att endast en 
gjutform krävs, förenklande 
tillverkningen. 

Cylinderhuvudena fortsät-
ter ända upp till centrum för 
kamaxlarna. Lageröverfallen 
för dessa dras fast med 
skruvar mot toppen, och har 
i sin tur gängor för att fästa 
kamaxelkåporna. Tre konven-
tionella skruvfjädrar stänger 
ventilerna, en grov yttre och 
två klenare och kortare inre. 
Ventildiametern är 34 mm, 
lika på insug och avgas. 
Ett centralt placerat 18 mm 
tändstift står för gnistorna, 
med hjälp av tändmagnet 

Bild 14. Motorn till Tipo B.

från Bosch. Ventilerna sit-
ter i en mycket omodern 
inkluderande vinkel av 104O. 
Enligt uppgift användes inga 
ventilsätesringar, ventilerna 
tätade direkt mot förbrän-
ningsrummets aluminium! Det 
bör ha ställt krav på ofta åter-
kommande fräsning av ventil-
sätena, och då inställer sig en 
annan intressant fråga: Utan 
löstagbart topplock, hur fick 
man ventilerna på plats i top-
pen, och hur demonterar man 
dem? På bild 15 har ventilen 
dragits ut så långt som möj-
ligt, tills den tar i cylinderlop-
pet. Här ser man tydligt att 
ventilen fastnar långt innan 
dess skaft kommit loss ur 
styrningen. Enda möjligheten 
tycks vara att lirka ventilerna 
på plats först, och därefter 
montera styrningarna. Tyvärr 
ger tillgängliga ritningar ingen 
förklaring om hur styrningarna 
var beskaffade för att kunna 
demonteras med ventilen på 
plats. 

Avigsidorna med ”mono-
blocco”-konstruktionen var 
avsevärda. Ventilstyrningarna 
måste alltså kunna monteras 
i och ur uppifrån. Samtidigt 
måste de sitta gastätt i sina 
hål och ha god kontakt 
mot omgivande material 
för bästa värmeavledning. 
Avgasstyrningarna skall ju 
transportera bort värme från 

de varmaste komponenterna 
i motorn, avgasventilerna. 
Sätesrenovering och/eller 
ventilbyte innebar att motorn 
måste ur bilen och tas isär, 
inte bara cylinderhuvudet 
som på en mer normal motor. 
Att Tipo B hade så god tillför-
litlighet måste tyda på mycket 
skickliga mekaniker.

Kamaxlarna var urborrade 
för lägre vikt och hade helt 
symmetriska ventiltider för 
insug och avgas: Insug: Ö 
20O FÖD, S 50O END. Avgas: 
Ö 50O FND, S 20O EÖD. Det 
ger en duration på besked-
liga 250O och ett overlap på 
endast 40O. 

Vevstakarna var långa, 
216 mm CC, och var lik-
som ramlagren glidlagrade 
i vitmetall, en legering av 
tenn, antimon och koppar. 
Medelkolvhastigheten vid 
max varvtal 5600 rpm var 
relativt måttliga 18.7 m/s. 
Kolvarna var gjutna i alu-
miniumlegering, och hade 
hela 5 kolvringar, varav en 

under kolvtappen. Borrning 
och slaglängd på den första 
versionen var 65 x 100 mm, 
vilket ger en slagvolym på 
2655 cc. Så småningom 
förstorades motorn med 
borrning 68, 71, och 73 mm 
och 3350 cc. Enligt vissa 
källor fanns till slut en ver-
sion med borrning 78 mm 
och 3.8 liters slagvolym! 
Kompressionsförhållandet var 
måttliga 6.5:1.

Den mittplacerade 
kuggväxeln drev två Roots 
blåsmaskiner, placerade på 
motorns vänstra sida. De 
arbetade parallellt och mata-
de varsin halva av motorn, det 
var inte fråga om flerstegs-
kompression. Varje blåsma-
skin sög bränsle/luftblandning 
från sin egen Weberförgasare 
placerad långt ned, bild 2 & 
13. Inga försök gjordes att 
kyla gasen, mer än några 
rätt grunda flänsar i insug-
ningsrören, som hade över-
trycksventiler för att förhindra 
söndersprängning vid ev. 

baktändning. Laddtrycket var 
rätt beskedligt, ca 0.8 bar 
övertryck. 

På högersidan, bild 16, 
också drivna av den cen-
trala kuggväxeln, hittar vi 
oljepumpar för torrsumpsys-
temet, kylvätskepump och 
tändmagnet. Grenröret var 
typiskt för sin tid, inga försök 
förefaller ha gjorts att förbätt-
ra fyllnadsgraden genom att 
utnyttja trycksvängningarna i 
avgasrören.

 En 25 liters (!) oljetank 
sitter mellan sittbrunnen och 
bränsletanken längst bak. 
Mängden bränsle som med-
fördes berodde givetvis på 
tävlingens längd, men ofta 
var loppen långa och den 
maximala volymen på 140 
liter utnyttjades helt. Bränslet 
var metanol, spetsat med 
smärre mängder välgörande 
tillsatser, såsom aceton och 
nitrobenzyl, O2NC6H4CH2OH. 
Blandningen har högt oktan-
tal, men mindre än halva 
energiinnehållet jämfört med 
bensin, är dessutom giftig 
och aggressiv mot många 
metaller. Metanol kan över-
doseras kraftigt, förbränns 
bra trots en mycket fet bland-
ning, och är därför utmärkt 
i en överladdad motor. 
Överskottet av bränsle för-
ångas i förbränningsrummet 
och kyler effektivt, givetvis till 
priset av en mycket hög för-
brukning!

Hur snabb?
I den sista utvecklingsfa-

sen sägs motorn ha presterat 
330 hk. Vid ett varvtal på 
dryga 5000 v/min innebär 
det ett vridmoment på ca 

Bild 15. Ventil 
maximalt utdra-
gen, men fortfa-
rande är minst 
15 mm av skaftet 
kvar inuti styr-
ningen.

Bild 16. Under gren-
röret skymtar man 
tändmagneten och 
kylvätskepumpen. 
Tändkablarna leds 
till slutdestinationen 
i skyddande alumini-
umrör.

450 Nm. Eftersom max vrid-
moment vanligtvis inträffar 
tidigare, kan man nog räkna 
med att denna överladdade 
maskin gav minst 500 Nm. 
Med vätskor i tankarna och 
förare bakom ratten hamnar 
”tjänstevikten” på ca 930 kg, 
vilket bör ha givit högst res-
pektabla prestanda. Under 
3 kg per hästkraft är ju fort-
farande inget att fnysa åt! 
Hjulspinn var säkerligen det 
som begränsade acceleratio-
nen i det lägre fartområdet, 
dåtidens racingdäck hade 
sannolikt sämre grepp än 
våra moderna standarddäck. 
Toppfarten anges av Fusi i 
”Alfa-bibeln” till 275 km/h, 
något som bör ha varit en 
skräckinjagande hastighet 
med den rudimentära väg-
hållning, bromsar och obe-
fintliga säkerhetsutrustning 
som 1930-talets tävlingsbilar 
erbjöd. 

Resultat.
Totalt byggdes 13 st. 

”monoposti”, plus tillräckligt 
med reservdelar för att kunna 
sätta hop ytterligare 3-4 bilar. 
Från 1933 var det Scuderia 
Ferrari som skötte tävlandet, 
med stor framgång. Under 
perioden 1932 till 1935 deltog 
Tipo B i 26 tävlingar, och seg-
rade i 23 av dem! 

Den mest berömda 
segern kom 1935 vid Grosser 
Preis von Deutschland, på 
Nürburgring. En 3.2 liters Tipo 
B var egentligen helt utklas-
sad av Mercedes och Auto 
Unions nya generation bilar, 
låga, strömlinjeformade och 
med överladdade motorer på 
4 resp 5 liters slagvolym samt 

mycket modernare hjulupp-
hängningar. Det enda tys-
karna var osäkra på var, vem 
skulle segra, Auto Union med 
Stuck och Rosemeyer, eller 
Mercedes med Caracciola 
och von Brauchitsch? – Men, 
då hade man glömt att Alfan 
kördes av Tazio Nuvolari! Han 
var en av de främsta förarna 
någonsin, och denna dag, 
på den mest svårbemästrade 
av banor, var han snudd på 
övermänsklig. Han var nere 
på sjätte plats efter ett ha 
förlorat över en minut på ett 
dåligt depåstopp, men jagade 
därefter oförtrutet ifatt de på 

Data, Alfa Romeo monoposto Tipo B 1935

Längd Ca 3900 mm

Bredd Ca 1500 mm

Höjd till vindrutans ovankant Ca 1230 mm

Axelavstånd 2650 mm

Spårvidd, fram / bak 1380 / 1300 mm

Vikt, utan vätskor 725 kg

Bränsletank 140 liter

Oljetank 25 liter

Bromsar, fram Trumbromsar, ca 450 mm ytterdiameter, hydraulisk manövre-

ring av dubbla slavcylindrar. 

Bromsar, bak Trumbromsar, ca 350 mm ytterdiameter, hydraulisk manövre-

ring av en slavcylinder. Mekanisk handbroms.

Hjulupphängning, fram Typ Dubonnet. Friktionsstötdämpare.

Hjulupphängning, bak Stel axel, kvartselliptiska bladfjädrar, hydrauliska & friktions-

stötdämpare.

Transmission Flerskivig torrlamellkoppling + växellåda, III växlar.

Separat fördelningsväxellåda med differential, dubbla drivaxlar 

i momentrör, två vinkelväxlar i bakaxeln.

Motor: Rak, 8 cylindrar i två block om vardera fyra cylindrar.

Varje cylinderblock/topp gjuten som en enhet.

Borrning och slaglängd 71 x 100 mm (juni 1935, 78 x 100 mm)

Slagvolym 3165 cc. (3820 cc.)

Ventiler Diameter, insug & avgas, 34 mm 

Vinkel mellan ventilerna 104 O

Ventiltider Insug: Ö 20O FÖD, S 50O END. 

Avgas: Ö 50O FND, S 20O EÖD. 250 O, overlap 40 O

Överladdning 2 x Roots blåsmaskiner växlade till 1.448 x motorvarvtalet. 

0.8 bar övertryck.

Tändning 18 mm tändstift, Bosch magnet.

Vevaxel Smidda stålaxlar, två st. hopkopplade i mitten, 

10 ramlager.

Maxeffekt 265 hk @ 5400 varv/min (330 hk)

Referenser/bilder: 
Lugi Fusi, Tutte le vetture dal 1910, Milano 1978
Karl Ludvigsen, Classic Racing Engines, ISBN 1 85960 649 0
Motor Sport Magazine, March 2017
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo_P3
http://www.grandprixhistory.org/alfap3.htm
http://petergiddings.com/Cars/TipoB5006.html
http://www.supercars.net/blog/1932-alfa-romeo-tipo-b-p3/
http://www.kolumbus.fi/leif.snellman/main.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Dubonnet_suspension
http://www.grandprixhistory.org/alfap3.htm

pappret överlägsna silver-
pilarna, och efter 4 timmars 
körning låg han tvåa bakom 
von Brauchitsch, som i sina 
försök att hålla Alfan bakom 
sig slet bakdäcken i smulor. 
Inför 300 000 chockade tys-
kar kunde Nuvolaris Tipo B 
braka över mållinjen som seg-
rare. Vid prisutdelningen visa-
de det sig att arrangörerna 
inte ens brytt sig om att skaf-
fa en grammofonskiva med 
den italienska nationalsång-
en! – Nu gjorde det inget, ty 
Nuvolari hade förutseende 
medfört Il Canto degli Italiani 
på en egen skiva!
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Klöverbladet har följt 
Mulsanne Racing i 
Touring Car Racing 
International under 2016 
och inledningen av 2017 
när de tävlade i TCR 
Middle East. Mulsanne 
målsättning har varit att 
placera sig bland de tio 
bästa och det har de ofta 
lyckats med.

TCR International 
2017 startfält kommer 
innehålla Alfa Romeo 
Giulietta, men inte 
med Team Mulsanne. 

I år kör GE-Force Alfa 
Romeo TCR från Romeo 
Ferraris. 

Jag frågade Michela 
Cerutti som kör för 
Mulsanne Racing var-
för de inte deltar 2017. 
Michela förklarade att 
Mulsanne är Romeo 
Ferraris eget racingteam. 
Romeo Ferraris säljer 
bilar till team som tävlar 
i TCR. Det var ett undan-
tag att Mulsanne deltog 
i TCR 2016. Syftet var 
att utveckla Giuliettan. 

Michela sa att de vill 
se flera team använda 
Romeo Ferraris Giulietta 
och gärna i flera TCR-
serier i de 28 länder 
serien finns.

GE-Force kommer 
delta med två förare, 
Dušan Borković från 
Serbien och Davit Kajaia 
från Georgien. Dušan 
körde SEAT Leon för 
ungerska teamet B3 
Racing 2016 och han 
slutade säsongen som 
sjua i föraremäster-

skapet. Davit har redan 
kört Giuliettan i TCR 
Middle East. GE Force 
vet att Giuliettan inte 
är på samma nivå som 
Volkswagen och Honda 
men ser det som ett 
stort ansvar och en 
spännande utmaning 
att tävla med Giuliettan 
och utveckla den vidare 
tillsammans med Romeo 
Ferraris.

FRAMGÅNGAR FÖR ALFA
I TCR-SERIEN TEXT: FREDRIK ROMARE. FOTO: TCR.
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2 April 2017 
 
 

Rounds 1 & 2 – Rustavi International Motopark, Georgia – 1 / 2 April 2017 

RACE REPORT 
 

Georgian fans delighted by first TCR experience 

Local hero Kajaia and Oriola share victories 

 
The third season of the TCR International Series couldn’t have started in a more exciting 

way, as the first-ever visit by the series to Georgia’s Rustavi International Motorpark 

resulted in two breathtaking races that delighted the thousands of fans that crowded the 

grandstand to full capacity. 

The icing on the cake for them was local hero Davit Kajaia’s victory in the first race at the 

conclusion of a thrilling four-way fight that involved cars of four different brands. The 

Georgian policeman showed speed and a cool head in keeping his pursuers at bay and 

giving the first victory to the Romeo Ferraris-built Alfa Romeo Giulietta. 

The second race victory went to Pepe Oriola and his Lukoil Craft-Bamboo SEAT León, 

which meant that for the third consecutive year the young Spaniard opened the season 

with a victory and so established himself as a candidate for the title fight once again. 

The event also offered the young Hungarian duo of Attila Tassi and Ferenc Ficza reasons 

to be satisfied – each claimed one second place – together with Honda, Audi and 

Volkswagen (all of whom obtained podium positions). 

The reigning champion Stefano Comini experienced very mixed fortunes on his first 

appearance at the wheel of the Audi RS 3 LMS. He first made up for a disappointed 

Qualifying by fighting for a podium place in Race 1, but then was forced to retire in Race 2 

thanks to the consequences of a collision with his former teammate, which occurred after 

the end of the first race. 

Although Opel struggled to stay on the pace of the faster cars and lost Mat’o Homola at 

the start of Race 2, the brand was eventually rewarded by its first TCR International points 

scored by Pierre-Yves Corthals. 

After this resounding start, the series will resume over the Easter weekend at the Bahrain 

International Circuit in the frame of the Formula One Grand Prix. 

  

Race 1 – Kajaia and Alfa Romeo win a breathtaking first race 

 
The 2017 TCR International Series kicked off with a breathtaking wet race at Rustavi 

International Motorpark.  

Georgia’s local hero Davit Kajaia and his Romeo Ferraris-built Alfa Romeo Giulietta run by 

the GE-Force team claimed a fantastic victory after a close fight that involved five drivers 

representing four different brands of car manufacturers. 

After sprinting from pole position, Kajaia pushed to the limit and created a gap in the first 

half of the race, while Attila Tassi (M1RA Honda Civic Type-R), Ferenc Ficza (Zele Racing 

SEAT León) and Stefano Comini (Comtoyou Racing Audi RS 3 LMS) where fighting 

behind him. 
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Once Ficza managed to overtake Tassi and close the gap, Kajaia was able to keep him at 

bay, while Comini and Roberto Colciago (M1RA Honda Civic Type-R) were also chasing 

the leading pair. 
Eventually the crowd roared when Kajaia crossed the finish line with a slim margin ahead 

of Ficza, while Comini kept third place despite Colciago’s last effort. 

 
Key facts 
Grid – the track is still wet after it rained the whole morning 

Start – Kajaia takes the best start, from Tassi, Ficza and Colciago 

Lap 1 – Comini and Vernay make contact, Comini moves up to fifth; Borković and Valente 

clash 
Lap 2 – Comini overtakes Colciago for fourth 

Lap 3 – Borković overtakes Morbidelli for ninth 

Lap 4 – Tassi is under pressure from Ficza and Comini 

Lap 5 – Homola overtakes Valente for 11th  

Lap 6 – Ficza overtakes Tassi for second 

Lap 7 – Comini overtakes Tassi for third; Valente pits for repairs 

Lap 9 – Colciago overtakes Tassi for fourth 

Lap 10 – Ficza closes in on Kajaia 

Lap 11 – Kajaia leads shrinks to four tenths 

Lap 12 – Kajaia, Ficza, Comini and Colciago are nose to tail 

Lap 13 – the first four are covered by less than one second 

Lap 14 – Ficza knocks on Kajaia bumper, but the leader maintain the position 

Lap 15 – Colciago dives inside Comini at Turn 1, but the reigning champion maintains 

second place; Kajaia wins from Ficza, Comini and Tassi 

 
 

Quotes from the Race 1 podium finishers 

 
Davit Kajaia (winner): “I am more than happy, it is so great to win my first race here at 

home, I have no words... I just want to thank my country for all the support, the team that 

did a fantastic job and TCR for bringing such a great show to Georgia. The race was very 

tough. My start was good and I could build some gap, but as from lap 6, my front tyres 

started to suffer and then I had to fight to keep Ficza at bay.” 

 
Ferenc Ficza (second): “I am very happy was second, it’s a good result. My start wasn’t 

that great, then I could pass Tassi, but Comini’s car was getting larger and larger in my 

mirrors. At the same time, we were reducing the gap to Kajaia and got really close but 

there was no way to pass him.” 

 
Stefano Comini (third): “First of all, I want to congratulate Davit for his fabulous win, he did 

a superb job. I am very happy for all Georgians, who have welcomed us so warmly. My 

race was good, to finish on the podium for our first race as a team and with the Audi is an 

excellent result. I had a contact with Jean-Karl Vernay on the first lap; I had the inside line 

and he hit me. He went sideways and I actually pushed him a bit to get his car straight 

again. After crossing the line, he hit me on purpose breaking my radiator, which was so 

silly…” 
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16 April 2017 
 
 
Rounds 3 & 4 – Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix – 14 / 16 April 2017 

RACE 2 REPORT 
 

Borković takes his first International Series victory 

Two points cover the top three in the Drivers’ standings  
 

Dusan Borković, driving a GE-Force Alfa Romeo Giulietta, took his first victory in the TCR 

International Series after a commanding performance in the stifling heat of a Bahrain 

Easter Sunday afternoon.  

This was also the second victory for the Romeo Ferraris-built Italian car after Davit Kajaia’s 

in the season opener at Rustavi, Georgia.  

Starting from the second row of the grid, Attila Tassi made the best start and passed both 

Borković and pole-sitter Ferenc Ficza going into Turn 1. Borković and Ficza quickly struck 

back and overhauled the M1RA Racing Honda Civic, with Borković leading from Ficza’s 

Zele Racing SEAT León.  
The Lukoil Craft-Bamboo SEAT of James Nash and Jean-Karl Vernay in the Leopard 

Racing Volkswagen Golf GTi then passed Tassi, with Nash quickly snatching second 

place from Ficza. When Ficza then ran wide on lap 2, Vernay was one of four drivers to 

take advantage. Nash’s teammate Hugo Valente took third place from Vernay on lap 3 and 

that was how the race ended; Borković finishing ahead of Nash and Valente. 

Behind the battle for the podium places, there were several thrilling fights within the top 

ten. Vernay held onto fourth place despite a determined challenge from the Honda of 

Roberto Colciago, while Pepe Oriola finished seventh, behind Ficza.  

Reigning TCR champion Stefano Comini and Gianni Morbidelli made contact on a number 

of occasions, with the Swiss driver’s Comtoyou Racing Audi RS 3 LMS eventually finishing 

in ninth place, ahead of the Italian in a WestCoast Racing VW. 

Davit Kajaia lost a valuable sixth place on the last lap as he coasted to a halt with a stream 

of oil trailing from the underside of the Alfa Romeo; the oil sump was cracked after he had 

jumped over a kerb. 
Two points now cover the top three in the Drivers’ series; Vernay has 52 points with 

Borković on 51 and Colciago a further point adrift. Oriola and Kajaia – the two winners on 

the opening weekend in Georgia – are in fourth and fifth places with 45 and 39 points 

respectively. 
The TCR International Series will resume for rounds 5 and 6 at Spa-Francorchamps, 

Belgium, on May 4 to 5, in the frame of the 6 Hours of Spa, second round of the FIA World 

Endurance Championship. 
 
Key facts 
Grid – Sunny and hot, but windy; all 16 cars take place, including Corthals’ Opel, after the 

DG Sport Compétition crew managed to replace the clutch in the ninety minutes before the 

start of the race 
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Historien bakom denna bil 
börjar redan 1908 som en 
Fiat SB 4 med en motor på 
18 liter. Motorn var egent-
ligen 2 separata motorer 
som var hopkopplade.

1922 var John Duff 
med om en riktig smäll på 
Brooklands, ett av motor-
blocken exploderade och 
tog med sig motorhuv 
och lite andra delar upp i 
luften.

Resterna av bilen 
togs om hand av Ernest 
Eldridge. Han tyckte att 18 
liters-motorn var i minsta 
laget och lyckades få tag 
i en 6-cylindrig Fiat A12 
flygmotor på 21,7 liter.

Med 24 tändstift, 4 
fördelare från Magneti 
Marelli och 2 förgasare 
gav motorn 320 hp vid 
1.800 rpm.

Bilen fick en smäck-
er kaross med boattail 
bakände och en sluttande 
front, och inte som på 

modellen, 
rak kylare.

Denna 2 ton 
tunga bil hade kedje-
drift och saknade brom-
sar fram.

Den 12 juli 1924 sattes 
hastighetsrekord i franska 
Arpajon med 235 km/h.

Mitt modellbygge är en 
Italeri i skala 1/12, ca 45 
cm lång och är en åter-
utgivning av en gammal 
modell av märket Protar. 
Ursprungsmodellen var 
gjuten i vitmetall medan 
dennar är helt i plast.

Man märker lite av den 
gamla modellen då vissa 
delar måste skruvas fast.

Själva bygget tog ca 1 
månad att genomföra och 
ca 75% av byggtiden gick 
åt till motorn.

Allt är lackat och trä-
detaljerna är handmålade 
för att få det så trälikt som 
möjligt.

FIAT SB 4 SKALA 1/12
TEXT OCH FOTO: INGEMAR HAGLUND

Modellbilar



Ingridienser (4 portioner)

 0,5 st gul lök(ar)

 0,5 st vitlöksklyfta(or)

 50 gram sparris, grön

 3 tsk rapsolja

 2 dl arborioris

 1 dl vitt vin

 25 cl vatten

 3 tsk skaldjursfond

 5 cl parmesanost

 2 hekto räkor, och blandade skaldjur, 
 musslor, crabsticks, kräftor

 svartpeppar

 salladsskott, till garnering

1. Blanda vinet, fonden & vattnet i en kastrull, värm upp till 
 kokpunkten.

2. Skala och skär ner sparrisen i 3 cm bitar.

3. Skala & hacka vitlök.

4. Fräs i rapsoljan utan att det tar färg.

5. Tillsätt riset och låt det fräsa med under omrörning 
 tills det är blankt.

6. Tillsätt vin/fond/vatten, lite i taget. Låt vätskan koka in på 
 svag värme under omrörning. 
 Det tar ca 20 min för risotton att sjuda klart.

7. Rör i ost, sparris och skaldjur när riset är al dente.

8. Smaka av med salt & peppar.

9. Lägg upp och servera med en örtsallad 
 (ruccola, dill, basilika, persilja, ärtskott etc.)

GUSTO

Skaldjursrisotto 
med grön sparris & Parmigiano Reggiano

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

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.
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Det kan vara rationellt 
att vara emotionell

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

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

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

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