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I DETTA NUMMER

Vanligtvis brukar jag inleda 
min ledare med någon Italiensk 
fras, assisterad av Google 
translate, men denna gång fick 
det bli en engelsk. Anledningen 
är att jag nyligen firat min sjut-
tionde födelsedag, och bland 
gratulationerna från alla Alfisti 
(tack för dessa) fanns just 
denna: ”Att bli äldre är ound-
vikligt… att bli vuxen är tillval!” 
Man kan som sjuttioåring välja 
att odla och njuta av bl.a. sitt 
bilintresse, eller bestämma 
sig för att man blivit gammal 
och i stället mata småfåglar i 
stadsparken. För egen del har 
jag valt det förstnämnda, tagit 
tävlingslicens, kört på några 
av klubbens banmöten, först i 
4C och på senare tid deltagit 
på förarkurs med min Giulia 
Q, innan första banmötet blir 
på Kullen den 7:e juli. Häftigt 
tycker jag själv, i detta åldernå-
jiga land där många frågar sig 
om man ens borde få köra bil 
i denna höga ålder. För något 
år sedan var jag och hörde ett 
uppmuntrande föredrag med 
Erik Berger, som då skulle köra 
sin sista bantävling, dagarna 
före sin 90 årsdag. Anledningen 
till att det skulle bli hans sista 
tävling, var att han inte tyckte 
att Escort BDA´n längre var 
konkurrenskraftig i historisk 
racing!!!!

Nu till något helt annat. De 
av er som var med på årsmö-
tet i Malmö i november minns 
kanske att en av frågorna på 
dagordningen var ett förslag 
från styrelsen att klubben skulle 
byta från brutet verksamhets-
år till kalenderår. Skälen till 
detta är flera, men ett av de 
viktigaste är att det brutna 
verksamhetsåret ställer till det i 
bokföringen. Vissa år har klub-
ben fått in alla fakturor från ex. 
banmötesverksamheten innan 
årsbokslutet görs, andra år har 
de kommit efter. Detta påverkar 
naturligtvis inte kostnaderna, 
men gör det onödigt svårt att 
i efterhand jämföra ett år med 
ett annat. Har vi i stället kalen-
derår, blir det gott om tid att 
upprätta bokslutet, eftersom 

GROWING OLD IS INEVITABLE… 
GROWING UP IS OPTIONAL!

aktiviteterna i klubben är få 
under slutet av året.  Styrelsens 
förslag accepterades av års-
mötet, men tyvärr med väldigt 
knapp majoritet, vilket inte är 
riktigt bra. Invändningen från 
de som röstade nej, var att 
det med bokslut vid årsskiftet 
går nästan ett halvt år mellan 
avslutningen av banmötessä-
songen och årsmötet och där 
delas ju bland annat alla priser 
ut för årets insatser på banorna 
och då vill man naturligtvis ha 
dessa i färskt minne. 

För att åtgärda denna 
berättigade kritik mot förslaget, 
har vi i styrelsen beslutat att 
anordna en höstfest där bland 
annat prisutdelningarna kan 
ske. Festen blir i Jönköping och 
du kan läsa mer om den på 
annan plats i detta nummer av 
Klöverbladet. Så småningom 
kan du anmäla dig till festen på 
webben. Årsmötet arrangeras i 
Stockholm i början av mars och 
det blir ett eftermiddagsmöte 
som startar med gemensam 
lunch. Mer information om 
detta senare under året. 

I förra numret skrev jag om 
det planerade samarbetet mel-
lan Alfa klubbarna i Danmark 
(tre klubbar), Norge och vår 
egen klubb. Det börjar nu ta 
fart i form av en gemensam 
skrivelse till FCA i Danmark, 
varifrån marknadsföringsin-
satserna styrs, med förslag på 
olika typer av gemensamma 

aktiviteter mellan FCA och klub-
barna. En kopia av brevet går 
också till Alfa Romeo heritage i 
Italien. Dessutom har min kol-
lega i Norge förhandlat fram ett 
erbjudande med en förmånlig 
prenumeration på tidningen 
Auto Italia till alla Nordiska 
klubbmedlemmar. Mer info i 
detta nummer, eller på webben 
om vi inte fått materialet innan 
presstoppet för detta nummer. 
Vidare jobbar vi på en gigantisk 
nordisk Alfahelg ”Spettaccolo 
Nordica” under 2018 med 
bantävlingar, utställningar och 
andra festligheter. Mycket arbe-
te kvar innan detaljerna är klara 
för presentation. Hela idén med 
det Nordiska samarbetet är att 
klubbarna skall kunna erbjuda 
mer till medlemmarna utan att 
det skall behöva kosta mer – 
bra va?

I helgen ringde medlemmen 
Ingemar Gustavsson mig från 
Italien och Silverflag 2017. Han 
berättade att det nästan var 
olidligt varmt, men att allt ändå 
var fantastiskt! Det var svårt 
att höra honom för samtalet 
överröstades av däcksskrik och 
sörplande Weberförgasare – 
underbart! 

Njut av sommaren, njut av 
era Alfor!

FOTO: MIKAEL ERIKSSON
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luftning av kopplingen höll på 
sluta med att Storsjön fått 
en ny bottenprydnad och jag 
skulle fått frid i själen. Men 
efter många heta tips från 
forumet lyckades vi till slut få 
bort svampen i pedalen och 
besiktning är inom räckhåll. 
Denna sommar räddas nog 
Alfaturerna just av denna 
75:a som har gått från 10-års 
stillestånd till dagliga provkör-
ningar. Och se där var själen 
med och spökade igen. Man 
sätter sig bakom ratten och 
det känns som att vägen ald-
rig behöver ta slut. Man tar 
den lilla extra svängen innan 
man parkerar på uppfarten. 
Kliver ur och backar en bit. 
Betraktar. Spelar ingen roll 
om det är en flång ny Stelvio 
eller en snart 30 år gammal 
ikon ritad med endast en 
linjal som enda hjälpmedel. 
Det sitter där. Såg jag inte en 
väldigt fin 3,0 America med 
7000 mil på mätaren någon-
stans i Tyskland. Oseriöst 
mycket betalt ville dem ha. 
Måste övertyga familjen att 
Tyskalnd är ett perfekt resmål 
på semestern. Måste bara 
hitta bankdosan…

Ha en riktigt underbar 
Alfasommar och låt alla era 
körbara maskiner synas, vi 
syns där ute!

MANUSSTOPP 2017
MANUSSTOPP ÄR SENAST 15 JAN., 15 APRIL, 15 JUNI, 15 SEPT. OCH 15 NOV. 

UTDELNING MITTEN AV FEB., MITTEN AV MAJ, MITTEN AV JULI, MITTEN AV OKT. OCH MITTEN AV DEC.

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

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

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

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

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

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

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

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

REDAKTÖRENS HEMADRESS SOM DU HITTAR I REDAKTIONSRUTAN.
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VÅR CITR0EN IMPONERADE 
INTE PÅ SVÄRMOR

REDAKTÖRENS FUNDERINGAR
I SEMESTERTIDER

Personligt rekord! Två klas-
siker som fungerar och det 
är juni. Vill stanna i detta 
underbara läge. Funderar på 
att stoppa bilarna i ventliera-
de platssäckar och låta båda 
sjunka in i en lång kryosömn.  
Men då får jag ett sms från 
Carl som är och handlar med 
en av sina Alfa Romeo. Snart 
är jag och svärmor också på 
väg till stormarknaden med 
vår Citroen 2CV. Inser hur 
det förgyller vardagen att 
göra vardagssysslor med sin 
klassiker, och svärmor för-
stås. Det som känns segt blir 
roligt och spännande. Vi kom 
hem utan problem, men vår 
Citroën imponerade inte på 
svärmor. 

Kul att Robert Hultman, 
vår sekreterare, mötte liknade 
reaktion från sin hustru när 
de åkte Bertone som svärmor 
gav vår 2CV. Och vi använde 
nästan samma argument ”det 
ska låta om gamla bilar”. 

Tiden vi haft vår 2CV har 
präglats av meka och vänta 
på delar. Men hade jag varit 
märkestrogen och modelltro-
gen skulle jag fylla hyllorna 
med regulatorer, generatorkol, 
glödlampor och allt annat 

FREDRIK ROMARE FUNDERAR   MAGNUS PETSÉN FUNDERAR   

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

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

LAYOUT OCH PRODUKTION
THOMMY LEHRGRAFVEN
FORNMINNESVÄGEN 40, 
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TEL: 0730-72 39 58
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KORREKTUR
VIKING PALM
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MAIL: VIKING.PALM@TELE2.SE

BANMÖTESREDAKTÖR
VAKANT
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MAIL: 
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ANNONSERING
TORBJÖRN WULF
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MAIL: TORBJORN@RACELANE.SE

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

EFTERTRYCK, ELLER ANNAN FORM AV SPRIDNING, AV TEXT OCH BILDER ÄR FÖRBJUDET UTAN ÖVERENSKOMMELSE MED REDAKTIONEN.

ANSVARIG UTGIVARE
OLA SÖDERPALM, 
LÅNGGATAN 15, 544 30 HJO

som behövs för snabba lag-
ningar när bilen går sönder. 
Då hade jag varit steget före. 
Efter djupt rotande i hyllor 
fulla av onödigheter hittade 
jag till slut en rotor, en stator 
och en regulator jag kunde 
använda när 2CV slutade 
ladda. Nu är mitt beredskaps-
lager tomt igen.  

Under sommarvärmen ser 
vi ofta en minskning av antal 
bidrag till Klöverbladet. Det är 
naturligt då vi är mitt i årsti-
den då historier skapas. Men 
ni har funnit tid att skriva, och 
vi får möjlighet att ge er ett 
välfyllt nummer till semester-
läsningen.

Mikael Eriksson har givit 
oss fler stora och initierade 
reportage. I detta nummer 
beskriver Mikael Alfa Romeo 
Montreal som fyller 60 år 
2017. Han beskriver historiken 
bakom Montreal men också 
raceversioner och djupdyk-
ningar i teknik och avslutar 
med att besöka en bekant 
som kör Montreal.  Vi ser 
även fram emot att publicera 
Mikaels reportageserie om 
Giugiaro. 

Ola skriver om sitt ett 
soligt besök i Tjolöholm med 

många fina Alfa Romeo. Och 
besväras man av sol eller 
väntar på en ny generator kan 
man inspireras av Ingemar 
Haglunds reportage om 
modellbilar. Detaljrikedomen 
på de finare modellerna är 
makalös. Ingemar kommer 
också återkomma till oss med 
fler reportage om modellbilar 
men också byggtips. Mycket 
bra sysselsättning när bilarna 
sover i sina plastsäckar. 

Som bilentusiast är du 
van att kalkylera risker. Carl 
Legelius ger oss en personlig 
text om hur Ulf Lundell och 
glädjen att köra Alfa Romeo 
kan göra dig okänslig mot 
risk. Carls berättar också 
om glädjen att äga en billig 
Alfa Romeo men också om 
faran med välbevarade låg-
milare med orginallack som 
är välservade med få ägare 
(puh!). Det lät som en av mina 
köpannonser.

En bra anledning att köra 
ut sin blanka lågmilare ur 
garagets trygghet är att delta 
i arrangemang, med fördel de 
som rör på sig. Klas Skarin 
berätta om ett av dessa, 
Targa Florio Svezia.

Smålandsmaffian rör all-

tid på sig och de fortsätter 
inspirera oss att resa med 
våra Alfor, denna gång till 
Motorima. Det är kanske 
mer utmanande att åka Alfa 
Romeo till Sydafrika, men 
flyger man dit finns det myck-
et att upptäcka. Allan Bögh 
Christensen skriver om sin 
resa där. 

Björn Sandbergs repor-
tage om knasiga konstruk-
tioner i gamla bilar, får mig 
att tänka på all onödig teknik 
som finns i dagens bilar och 
Bosse Bildoktorns hyllning till 
järnspettet. Frågan är om det 
inte var bättre förr. 

Dusan Borković i GE-Force 
med Romeo Ferraris Alfa 
Romeo Giulietta tog första 
plats på TCR i Bahrain. Det är 
andra segern i år! Rolig kuiro-
sa att man på Romeo Ferraris 
hemsida hittar Klöverbladet 
under pressklipp!

Satt härom kvällen och sur-
fade runt lite om Stelvion och 
hur den tagits i mot på den 
svenska marknaden. Som all-
tid pratas det om hur vackra 
italienska bilar är men sen är 
det slut på superlativen och 
rapporterna avlöser varandra 
om dess fel och tokigheter.

Man gör jämförelse efter 
jämförelse med andra SUV 
och dem är ju så mycket 
bättre men jag tycker man 
missar hela poängen. Inte 
åker jag Alfa för att den är en 
erkänt bra kvalitetsprodukt 
eller för att hela tomtebolyck-
an skall färdas friktionsfritt 
mellan A & B. Jag åker Alfa 
för att jag vill köra min bil 
med hela kroppen. Det ska 
låta och kännas att det är 
en bil man framför och inte 
som när man trycker pedalen 
på morsans symaskin mot 
golvet. En Alfa ska dessutom 
bjuda på lite överraskningar 
i form av knepiga egenheter 
och odefinierbara (miss)ljud. I 
en test jämförde man med vår 
egen tillverkare på Hisingen 
och den var ju betydligt bättre 

på allt egentligen utom på en 
punkt. Om jag tittar på min 
kollegas bil som är en just 
sådan så händer det något 
märkligt. Nämligen absolut 
ingenting. Inte någonstans. 
Jag letar i min bilsjäl men 
det är precis nollställt. Den 
väcker inget i mig som säger 
ens att jag skulle bli glad om 
jag vann en på Bingolotto. 
Kollegan nämnde att han 
gjort en Polestaruppgradering 
för massor av tusenlappar. 
Inte ens det fick tankarna på 
annat håll än just att jag var 
helt oberörd. Många bilar 
saknar sin själ och jag tror att 
det är det som gör skillnaden.

Men tittar jag på exem-
pelvis på Stelvion är den 
inte bara en vacker design 
utan hela linjespelet sitter 
där. Inredningen likaså. Det 
sitter där på ett sätt som 
inte kan beskrivas annat 
än att man nog har lite fel 
någonstans som får den 
känslan. Och sedan kommer 
det likt Ferdinands värvar-
kår på julafton. Magnifico…. 
Excellente…. Bravissimo…… 
Honom skall vi ha! Det 
omisskännliga habegäret 
som börjar någonstans i 
mellangärdet och slutar med 
kontokoll och senaste vär-
deringen på huset för att se 

om utrymmet skulle finnas 
för att höja belåningen. Nu är 
ju det kanske inte någon rik-
tigt genomtänkt ide då man 
åker Hisingstraktor (dock ej 
SUV) som tjänstebil men som 
väldigt tur är så är drömmar 
gratis. Och någon dag kom-
mer jag att teckna mig för 
en ny Alfa. Det vet jag med 
bestämdhet men bara inte 
när det skall ske. Jag kanske 
ska nämna att jag själv är 
helt ointresserad av stads-
jeepar i allmänhet och tycker 
att en terrängbil ska vara 
just det och en sportbil just 
en sportmaskin. Och inget 
annat. Men plötsligt så lan-
serar italienarna en SUV med 
Milanovapnet i fronten och på 
mindre tid än superlim torkar 
så vill jag utan förvarning ha 
en SUV. Sambon har avverkat 
ett antal SUV genom åren 
för att hon gillar att sitta högt 
och se bra. Mitt förslag om 
att börja köra Hanomag togs 
inte i mot med uppskattning. 
Jag tycker att fyrhjulsdrift är 
bra och likaså markfrigång för 
Jämtländska vintervägar men 
någon SUV vill jag inte ha. 
Men Stelvion är ingen SUV för 
mig. Det är en Alfa Romeo. 
Stor skillnad. 

Annars har Alfa-livet tuf-
fat på med sonens 75:a. En 
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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

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!

Färden till kompisarnas 
sommarställe där vi fira-
de midsommar företogs i 
Bertonekupén.  Hustrun är 
inte så förtjust i Bertonen. 
Hon tycker att den låter för 
mycket och är rädd att den 
ska gå sönder. 
– Det låter om gamla bilar, 
försöker jag lugna henna. Det 
får man inte fästa för stor 
uppmärksamhet vid.

Men jag hör också ljud som 
inte borde vara där. Framför allt 
känner jag de där vibrationerna 
som bilen har haft i alla år jag 
ägt den. Jag tror de kommer 
från kardanaxeln. Men nya 
stödlager, knutkors och en helt 
ny bakre del av kardanen har 
inte gjort att vibrationerna upp-
hört. Sen är det något gnissel 
som inte borde vara där som 
kommer från okänd plats.

PROKASTINERA 

OCH PRIORITERA

Jag borde naturligtvis ha 
ägnat våren åt att utreda och 
åtgärda de där vibrationerna 
en gång för alla. Men istället 
har jag börjat renovera en 
två-liters nordmotor som stått 
i källaren i flera år. Med portad 
topp, vassare kammar och 
kolvar med högre komp ska 
den få ersätta 1600-motorn i 
Bertonen.  Det blir rätt tydligt 
under midsommarfärden att 
jag prioriterat fel. Och när jag 
tänker efter är det på något 
sätt symptomatiskt för min 
relation till bilar. Jag prioriterar 
fel och prokastinerar (dvs skju-
ter upp). 

BLOTTAS MIN SANNA NATUR?

Förmodligen skulle man 
behöva skicka mig i psykoana-
lys för att bli klok på varför. Det 
känns som att mitt mekande 

speglar ett slags Dr Jekyll och 
Mr Hyde-natur. Det är ju bara 
när det kommer till mekandet 
som jag skjuter upp och priori-
terar fel. Eller hur? Till vardags 
är jag målmedveten, koncen-
trerad och effektiv. 

SJÄLVRANNSAKAN

Men en skugga av tvivel 
sänker sig sakta över min 
självbild. Kanske är jag inte alls 
den jag tror. Kanske smickrar 
jag bara mig själv. I själva ver-
ket är det kanske så att min 
sanna natur blottas i mekan-
det. Istället för att ge mig i kast 
med svåra eller åtminstone nya 
och okända utmaningar,  put-
sar jag vidare på den där blan-
ka delen som ingen kommer 
att se när allt är monterat. 

VÄGVALEN

Kommen så här långt 
i resonemanget börjar jag 
befara att min ögonsten ska 

bli upphov till en livskris. Eller 
åtminstone ett allvarligt snack 
med mig själv. Jag tänker 
över handlingsalternativen. 
Jag kan skärpa till mig och ta 
tag i vibrationsfrågan, ögona-
böj! Jag kan se till att skruva 
ihop den där två-litersmotorn, 
eftersom jag nu ändå börjat 
med det.  Jag kan ta ett riktigt 
krafttag och göra bådadera. 
Ett radikalt alternativ är att 
sälja bilen och inse att jag inte 
är skickad att äga gammelbilar. 

Jag kan å andra sidan ta 
det lugnt och sluta jaga upp 
mig. Två-litersmotorn står där 
den står. Ingen brådska med 
den. Vibrationerna är kanske 
inte så farliga ändå. Jag har 
stått ut med dem i mer än 15 
år. För övrigt slutar det vibrera i 
farter över 90 km/tim. 

Jag tror jag går ut och tvät-
tar och putsar bilen.

OLJUD, VIBRATIONER OCH INSIKTER

UPPMANING TILL ALLA 164-ÄGARE!

Det är ju inte bara Montreal som fyller jämt, 

även den klassiska 164:an firar 2017 – nämligen 30 år!

Det vill vi uppmärksamma i Klöverbladet. 

Du som har en trevlig historia kring ditt 164-ägande kan skicka in din historia 
till nyheter@alfaromeo.org och bilder till redaktor@alfaromeo.org
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KLUBBAKTIVITETER 2017

AUGUSTI
19 KINNEKULLE - 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
28-29 HÖSTFEST, JÖNKÖPING

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 evenemang som drar 
hundratals olika Alfor till ett och samma ställe. Vissa träffar är återkommande, pizza varje tisdag 
eller 1:a maj på Wenngarns slott och Krapperups slott varje år medan andra är engångsträffar. 

Näst nummer av Klöverbladet beräknas utkomma under vecka 41.
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Här följer en berättelse om 
en ännu italiensk ikon, Alfa 
Romeo Montreal.

EN EXKLUSIV INBJUDAN

Inför världsutställningen 
Expo 67 i Montreal 1967 
bjöds alla världens nationer in 
för att visa upp gräddan sitt 
kulturella, vetenskapliga och 
tekniska utbud. Den enda bil-
tillverkare som erhöll en inbju-
dan var Alfa Romeo med sin 
långvariga samarbetspartner 
Carrozzeria Bertone, ett bevis 
för att Alfa uppnått en säregen 
status som åtråvärt objekt för 
världens motorister. 

En av paviljongerna på 
utställningen gavs det dra-
matiska namnet ”Man the 
Producer –Resources for Man; 
Man in Control” och här skulle 

ALFA ROMEO MONTREAL 1971-1977:

DRÖMBILEN SOM BLEV VERKLIGHET

starka symboler för den tek-
nologiska utvecklingen visas 
upp. Organisatörerna gav Alfa 
och Bertone uppgiften att 
tolka och visa ”a design that 
would express man’s ultima-
te aspirations in the field of 
motor cars” (en design som 
skulle uttrycka människans 
yttersta strävan inom området 
bilar).

DESIGNEN

Uppdraget att skapa detta 
uttrycksfulla verk gick till  
Bertone och den unge desig-
nern Marcello Gandini som på 
endast nio månader skapade 
en konceptbil baserad på 
chassiet från Giulia Sprint GT.

Designen var helt ny men 
lånade vissa element från 
tidigare designer som skapats 

under Bertones tak; den nedre 
uppsvängda linjen på dörrens 
sidoruta mot B-stolpen låna-
des från Gandinis fantastiska 
Lamborghini Miura och venti-
lationsutsläppen på B-stolpen 
var inspirerade av den ståen-
de raden med luftutsläpp från 
framskärmarna på Giugiaros 
konceptbil Canguro. Fronten 
var också mycket karaktäris-
tisk med sina galler över fram-
ljusen, ett resultat av aerody-
namiska mål kontra lagkrav på 
framljusens höjd.

Två pärlemorvita bilar 
handbyggdes och skeppades 
till utställningen i Montreal 
för att möta världens publik.
(Bild 2)

Redan innan utställningen 
fanns tankar från både Alfa 
Romeos och Bertones sida 
på en serieproduktion, bl a för 
att ersätta den föråldrade sex-
cylindriga 2600 Sprint. Dessa 
planer realiserades efter det 
entusiastiska mottagandet 
från de nära femtio millioner (!) 
besökarna på Expo 67. 

Inför utställningen hade 
Gandinis konceptbil inte fått 
något namn men publiken 
kallade den The Montreal med 
hänvisning till utställningens 

värdstad. När produktionsver-
sionen visades under 1970 års 
Genevesalong presenterades 
den således som Alfa Romeo 
Montreal. (Bild 3)

Produktionsbilens design 
var ganska trogen originalde-
signen men några ändringar 
hade införts. T.ex. hade fram-
ljusens galler slagits samman 
till ett gemensamt galler för 
varje lyktpar och motorhuven 
hade förärats med en ”power 
bulge” för att rymma en större 
motor än den ursprungliga. 
I framkant på huvens upp-
höjning återfanns också en 
annan karaktäristisk detalj; 
ett så kallat NACA-scoop, en 
detalj från den för tiden så 
populära flyg- och rymdindu-
strin. NACA-insuget var dock 
inte fungerande utan hade 
enbart en designmässig funk-
tion, nämligen att dölja huvens 
upphöjning. Man höjde också 
akterpartiets ”fastbacklinje” för 
att få ett rimligt bagageutrym-
me som en Gran Turismobil 
givetvis måste ha.

TEKNIKEN

Montrealens gavs beteck-
ningen Tipo 105.64 som pro-
duktionsmodell och kan ses 
som en 105-seriebil. Chassiet 

baserades ju på Giuila 
Sprint GT, ”Bertonecupén”, 
som breddades lite och 
utställningsbilarna hade 
1600-motorn från Giulia TI. 
Alfa Romeos ledning insåg 
dock att denna blev för svag 
för en sofistikerad Gran 
Turismovagn men fann att 
lösningen på detta problem 
fanns i huset. (Bild 4)

Den före detta Ferarri-
ingenjören Carlo Chiti, vid 
tiden chef för tävlingsavdel-
ningen Autodelta presenterade 
Alfas nya sportvagnsprototyp 
kallad Tipo 33 samtidigt som 
Gandini och Bertone lade 
sista touchen vid Montrealen. 

Bakom föraren i Tipo 33 
lurade en av Chiti helt nykon-
struerad helaluminium V8:a på 
1995 cc med fyra kamaxlar 
och Lucasinsprutning som gav 
runt 270 hästkrafter vid 9000 
varv. (Bild 5)

När landsvägsversionen 
Tipo 33 Stradale presente-
rades hösten -67 hade den 
en mer civiliserad version av 
Chiti´s V8:a. Genom att öka 
cylindervolymen till 2593 cc, 
sänka kompressionen och 
förse den med en mekanisk 
SPICA-insprutning hade man 
skapat en perfekt motor för 
Montrealen. I sin nya version 
gav motorn 200 hk DIN vid 

6500 varv/ min och tack vare 

torrsumpssmörjning med ett 

smäckert oljetråg kunde man 

montera motorn lågt under 

Montrealens flacka huv. Trots 

den låga motorpositionen fick 

man skapa ”makaronforma-

de” insugstrattar i den platta 

luftrenaren och dessutom en 

upphöjning på huven för att få 

plats med maskineriet.

Alfa hade vid tiden ingen 

egen växellåda som ansågs 

klara kraften från V8:an så 

istället valde man samma 

femväxlade ZF-låda som bl.a. 

Aston Martin använde till sina 
V8-försedda bilar. 
Även Giulians bromsar var för 
klena för en GT-bil med en vikt 
på 1270 kg och en topphas-
tighet på dryga 220 km/h så 
ATE tog fram ett servoassiste-
rat tvåkrets bromssystem med 
ventilerade skivor både fram 
och bak. 

Som pricken över i gav 
skodde man bilen med (för 
tiden) lågprofilsdäck från 
Michelin i dimensionen 195/70 
VR14 X som monterades på 
6½ tums turbinfälgar från 
Campagnolo tillverkade i det 
lätta materialet ”Elektron”, en 
magnesium/aluminiumlegering 
vilket resulterade i en vikt på 
under 6 kg per fälg.

PRODUKTIONEN

Produktionen av Montre-
alen var ett komplicerat arbete 
som med all säkerhet hjälpte 
till att ge bilen ett ganska högt 
pris. När bilen 1971 introduce-
rades låg den ca 10% högre 
än konkurrenten Porsche 911E 
och ytterligare några procent 
över Jaguars E-type i pris.

Här bör ju dock påpekas 
att Alfan var lite mer påkostad 

I år är det 50 år sedan Alfa Romeo och Bertone 
visade konceptbilen som skulle representera 
den yttersta drömmen för bilfantaster på världs-
utställningen Expo-67 i Montreal, Kanada. 
Utställningens drömbil blev verklighet och det 
är också 40 år sedan den sista Alfa Romeo 
Montrealen lämnade Bertones och Alfas fabriker.

Marcello Gandinis originalskiss inför Expo 67.

TEXT: MIKAEL ERIKSSON
FOTO: ALFA ROMEO M.FL.

Bild 2: En av utställningsbilarna som skickades till Montreal.

Bild 3: Här ser man hur lika utställningsbilarna och produktionsbilarna 
var. Skillnader finns dock i lyktarrangemangetoch huven saknar upphöj-
ning samt NACA-scoop.

Bild 4: Röntgenbild som visar tekniken under skalet.

Bild 5: Hjärtat. Montrealmotorn finns att beskåda på Alfa Romeomuseet 
i Arese.
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än sina konkurrenter. De flesta 
bilarna hade air condition och 
elektriska fönsterhissar var 
standard. Det fanns till och 
med två separata signalhorns-
system; vanligt signalhorn för 
stads- och landsortstrafik och 
två luftdrivna starkhorn för 
motorvägstrafik. Jämförelsevis 
så hade ju en Porsche 911E 
vid denna tiden 165 hk mot 
Montrealens 200.

Bertone stod för karos-
sammansättningen i sin 
Casellefabrik dit Alfa skick-
ade bottenplattor och en 
del övriga chassiedetaljer. 
Sammansättningen av karos-
sen skedde på en enkel pro-
duktionslinje där stor del av 
arbetet utfördes under hant-
verksmässiga former, arbets-
kraft var vid denna tid ganska 
billig och det fanns gott om 
duktiga bilbyggare i Italien. 
Karossen sammanfogades till 
största delen med handhållna 
punktsvetsar i enkla jiggar 
men även hårdlödning använ-
des på de delar där kraven på 
finish prioriterades. (Bild 6)

De färdiga karosserna 
skickades sedan till Bertones 
Grugliascofabrik där de avfet-
tades och tvättades för att 
sedan rostskyddas genom 
fosfateringsprocess där zink-
fosfat sprutades på karosser-
na som sedan galvaniserades 
genom att sänkas ner i stora 
tankar med en elektrolytlös-
ning. På detta sätt fick man 
ett heltäckande och rostskyd-
dande lager som även fung-

erade som grundfärg. Hela 
proceduren var mycket omfat-
tande och givetvis dyr men 
gav samtidigt karosserna ett 
ovanligt bra skydd som bidrar 
till att Montrealer än idag är 
ganska rostfria.

Karosserna lackerades 
sedan för hand, ofta i tids-
typiska metallicfärger som 
orange, grön, guld eller brun. 
De fick sedan sin inredning 
monterad för att sedan skick-
as till Alfas fabrik i Arese för 
montering av drivlinan.

Totalt tillverkades 3737 
vänsterstyrda och 180 höger-
styrda Alfa Montreal mellan 
1971 och 1977 med -72 som 
ett toppår med 2350 tillverka-
de bilar. 

ALFA ROMEO MONTREAL 

INOM RACING

Alfa Romeo har ett livslångt 
och passionerat förhållan-
de med motorsporten och 
Montrealen har också varit 
med och förvaltat detta arv.

Inför 1971 ändrade FIA 
sin klassificering och Grupp 
4 gick från att vara en ren 
sportvagnsklass till att vara en 
klass för serietillverkade Gran 
Turismobilar som producerats 
i minst 500 exemplar under 12 
månader.

Alfa Romeo meddela-
de dock att man inte hade 
för avsikt att delta i GT- 
vagnsklassen men att privat-
förare som önskade tävla med 
Montrealen skulle få support 
av Autodelta.

Autodelta som vid denna 
tiden var hårt belastade med 
intensivt tävlande inom sport-
vagns- och standardvagnsra-
cing tog ändå fram en Grupp 
4 version av Montrealen.

Så, i Januari 1973 presen-
terades Autodelta Montreal 
Group 4 på Londons 
International Racing Car 
Show. (Bild 7 och 8)

Den illgröna bilen hade 
försetts med en omarbetad 
version av V8:an, nu på 2997 
cc som producerade 370 
hästkrafter vid 9000 varv 
med avgasrörens mynningar 
under dörren på var sida. 
Bilen hade också försetts med 
samma hjul som racersport-
vagnen Tipo 33 och för att 
täcka in dessa var karossen 
försedd med stora skärm-
breddare, framtill integrerade 

med en kraftig frontspoiler. 
Frambromsarna var kraftiga-
re med aluminiumbromsok, 
fjädrar och stötdämpare var 
styvare och tillsammans med 
omarbetade hjulspindlar fram 
och bakvagnsupphängningen 
från Giulia GTA var väghåll-
ningen kraftigt förbättrade.

Inredningen var funktionellt 
spartansk med racingsäten, 
skyddsbur och en mindre 
läderklädd ratt.

Bilen såldes omgående 
till Alfa Romeo Germany som 
lät Dieter Gleich köra den i 
DRM-serien under 1973. Bilen 
led dock av bristande utveck-
lingsarbete, den var för tung 
och motorsvag vilket gjorde 
att den inte hängde med de 
väl utsorterade Porsche 911 
RSR. Dessutom uppstod till-
förlitlighetsproblem med bl a 

växellådshaveri och inför 1975 
tröttnade Alfa som sålde bilen 
till privatisten Dieter Meyer 
som fortsatte köra den i DRM-
serien.

Om bilen blivit konkur-
renskraftig med ett mer seri-
öst utvecklingsarbete från 
Autodelta får vi tyvärr aldrig 
veta…

(Bild 9) I USA tävlade Bob 
Cozza´s team Bobcor Racing 
med en Montreal de byggt 
i ett samarbete med Alfa 
Romeo och Autodelta. Stora 
summor pengar och mycket 
arbete lades ner på bilen men 
efter ett stort motorhaveri 
på Laguna Seca tappade 
både Alfa Romeo och Cozza 

Bild 6: Produktionsbild från sammansättningen i Bertones 
Grugliascofabrik där Montrealer monteras sida vid sida med FIAT Dino. 

Bild 7 och 8: Autodelta Montreal Grupp 4 som visades upp på 
International Racing Car Show i London 1973.

Bild 9: Bobcor Racings Montreal under sina glansdagar.

Bild 10: Dirk Schulmanns härliga historic racing Montreal.

tålamodet och Montrealens 
racingkarriär var över.

Tysken Dirk Schumann 
har dock tävlat framgångs-
rikt i historic racing med 
sin Montreal Group 4. (Bild 
10) Han har tagit vid där 
Autodeltas och Bobcor 
Racing´s arbete slutade och 
byggt en bil som han under 

tio år har utvecklat. Hjärtat i 
denna enastående fina racing 
Montreal är en äkta treliters 
Tipo 33/3 V8:a som ger 320 
hästkrafter vid 8500 varv. 
Transmission och väghåll-
ning har uppdaterats och 
troligvis är detta den snab-
baste Montreal Group 4 som 
använts inom racing.

REINES MONTREAL
TEXT: MIKAEL ERIKSSON. FOTO: REINE AGAPUU, MIKAEL ERIKSSON
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Det är ju inte så att det dräller 
av Montrealer i Sverige men 
eftersom jag har en kollega, 
Reine Agapuu från Vårgårda 
norr om Alingsås som är en 
genuin Alfisti och dessutom 
har en Montreal tyckte jag att 
en pratstund inför denna arti-
kel var på sin plats. (Bild 11)

Reine väg in i Alfavärlden 
har väl inte varit direkt spikrak. 
Bilskruvandet startade med en 
ombyggd Willys Jeep, något 
som kan betecknas som en 
diametral motsats till vad han 
idag kör. Terrängbilsåkandet 
blev det aldrig så mycket av, 
Willysen byttes mot Volvo 140 
som givetvis behövde modifie-
ras för att tillfredsställa både 
fart- och skapandebehovet.

Efter att en del effekthöjan-
de åtgärder implementerats 
på motorn upptäckte Reine att 
Volvons väghållning hade en 
del övrigt att önska och efter-
som han var bekant med Dan 
Jivenberg på Forza i Alingsås 
gjordes ett besök där. När 
Volvon parkerades utanför 
Forza stod en sänkt röd GTV6 
där och skillnaden i höjd och 
framtoning på de båda bilarna 
gick ju inte att ignorera, nån-
ting började här och nu att 
gnaga i Reines huvud…

När han sedan fick prov-
köra Dan´s Spider var det 
kört, väghållning och körupp-
levelse var något helt annat 
än vad han upplevt  i Volvon. 
Sökandet efter en egen Alfa 
började och en röd GTV 2.0 
från 1984 införskaffades. Så 
småningom byttes GTV´n mot 

en 75 Turbo men sökandet 
efter något med Bussosexa 
fortsatte. En del GTV6:or prov-
kördes men till slut blev det 
en 155 V6 istället. Den första 
155:an byttes snart mot en 
155 Q4 som även testades lite 
på klubbens banträffar.

Vid den här tiden vacklade 
dock Reine lite och började 
bli sugen på V8:a, han hade 
tidigare under Volvo-eran 
sneglat t ex på Pontiac 
Trans Am men efter att ha 
läst artiklar i Klöverbladet 
om Alfas Montreal insåg 
han att det var möjligt att få 
både Alfa och V8:a i en och 
samma bil!

BRÖLLOPSBILEN

Under 2004 hade Reine 
och hans flickvän Linda 
bestämt sig för att gifta sig 
och givetvis ville de åka Alfa 
Romeo Montreal till bröllo-
pet, så han började annonse-
ra efter en Montreal. 
Nu är det ju ingen dussinbil 
direkt så svaren var ganska 
få eller rättare sagt, antal 
svar på annonsen var noll… 

Men så några månader 
före det planerade bröllop-
pet ringde telefonen. Utanför 
Alingsås fanns en Montreal 
som Reine och Linda fick låna 
till bröllopet om Reine ombe-
sörjde reparation av generator 
och åtgärdade kylproblemen, 
snacka om tur! Efter ett inten-
sivt arbete med bilen blev 
det slutligen som paret ville, 
Montrealen användes som 
bröllopsbil. (Bild 12)

Efter bröllopet lämnades 

bilen tillbaks med önskan om 
att om den skulle säljas ville 
Reine att ägaren hörde av sig 
och 2008 kom ett mail om att 
nu var det dags att sälja.

Denna bil är en -72:a som 
importerades till Sverige från 
Schweiz på 80-talet och var 
i ganska gott skick när Reine 
köpte den, dock fanns en 
dåligt lagad krockskada på 
vänster flygel fram, motorn tog 
vatten och hade fortfarande 
lite kylsystemsproblem. Det 
visade sig att tidigare ägare 
hade lämnat in bilen för en 
genomgång av motorn men 
kvaliteten på det arbete var 
inte helt tillfredsställande; 
topplockspackningen var av 
undermålig kvalité vilket resul-
terat i att toppackningarna 
gått igen.

RULLANDE RENOVERING

Motorn lyftes ganska 
omgående ur bilen för reno-
vering och när höger ven-
tilkåpa lyftes av hittades en 

kvarglömd trasa i loppet där 
kamaxlarnas drivkedja går ner! 
(Bild 13)

I samband med motorreno-
veringen passade han även på 
att lackera motorrum samt alla 
lösa delar där i och krockska-
dan fram reparerades, denna 
gång utan Plastic Padding. 
Även allt under bilen som 
växellåda, drivlina och bakaxel 
har gåtts igenom och lackats. 
Bromssystemet fixades och 
en ny modernare ac-kompres-
sor införskaffades.

Bilen är en av de som origi-
nalutrustades med Borletti air 
condition och själva kompres-
sorn är en minst sagt kraftig 
historia i gjutjärn som väger in 
på ca 10 kg. modellen är en 
encylindrig Tecumseh HG500 
som är så tungdriven att 
vevaxeln fick ha ett extra stöd-
lager för att remspänningen 
var så hög för att undvika att 
drivremmen slirade.

Orginalinsprutningen från 
SPICA har ersatts av en 
Megasquirt MS3, i övrigt är 
motorn standard.

Tanken med bilen är att 
den skall ha lite ”Pro Touring 
”stil med modernare grejer 
under skalet, bland annat för 
att den skall gå att använ-
da utan att vara rädd för att 
någon av de unika och svår-
funna delarna skall gå sönder. 
Några karossmodifieringar 
utförs dock inte och alla origi-
naldelar sparas för att kunna 
återställa bilen till fullt original-
skick om så önskas.Bild 11: Pro Touring-förare. Reine Agapuu i sin vackra Montreal -72:a.

Bild 12: Reine och Linda Agapuu vid bröllopet 2004 med då lånad 
Montreal.

Andra avsteg från original 
på bilen är fälgarna och även 
styvare fjädring har monterats 
i form av coiloverkonverterade 
Bilsteindämpare.

Reservdelssituationen för 
Montrealen är ”utmanande” 
eller hur man nu skall uttrycka 
det. Många delar återfinns 
på andra Alfa modeller och 
ibland på andra italienska 
märken. Mycket detektivar-
bete läggs ner på att hitta 
kompatibla delar och många 
Montrealfantaster tillverkar 
också egna delar, exempel-
vis finns en kille i Italien som 
gjuter en hel del gummi och 
plastdetaljer som han sedan 
säljer till andra Montrealägare. 

Ibland går också ett antal 
ägare samman och beställer 
svåra delar från en tillverkare 
som t ex gör topplockspack-
ningar. Är man tillräckligt 
många är det betydligt lättare 
och mer ekonomiskt rimligt att 
låta någon tillverka de delar 
som behövs. I sådana här fall 
är det inget understatement 
att påstå att internet har öpp-
nat en ny värld.

Något som är mer eller 
mindre omöjligt att få tag i 
till en Montreal är nya inred-
ningsdetaljer som är unika 
för Montreal och där har 
Reine tyvärr ett problem. 
Inredningen är sliten och 
behöver definitivt en upp-

fräschning men det är något 
jag är säker på att han löser 
med tiden, övrigt arbete på 
bilen tyder på en enastående 
kompetens när det gäller att 
”få till det” så saker och ting 
fungerar.

Efter att ha träffat Reine 
och hans Montreal -72:a kan 
jag konstatera att det är en 
vacker bil med intressant 
formgivning, teknik och inte 
minst ett helt underbart ljud 
ifrån den lilla V8:an.

Säkerligen drömmer många 
om en Montreal men chansen 
att hitta en till rätt pris är liten 
i Sverige men ibland dyker 
någon bil upp till försäljning. 

Utbudet i Tyskland är betyd-
ligt bättre men där ligger också 
priserna på en annan nivå.

Här i Sverige finns troligen 
ett tjugotal bilar men endast tio 
till tolv vagnar är i trafik och pri-
serna har de senaste åren sti-
git. Men drömma är ju gratis…Bild 13: Uppfräschat motorrum. Renoveringen pågår innifrån och ut.
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Club Alfa Romeo 
Svezia

HÖSTFEST

Vid årsmötet i november 2016 togs beslut om att förändra klubbens verksamhetsår från 
brutet till kalenderår. Detta innebär att årsmötet i fortsättningen kommer att hållas i slutet 
av februari, eller i början av mars varje år. En del medlemmar tyckte det var synd att festen 
i anslutning till årsmötet då skulle hamna väldigt långt efter att banmötes-säsongen och alla 
träffar var avslutade. Styrelsen har tagit till sig av denna kritik och har beslutat att en årlig 
höstfest skall hållas som ersättning för den tidigare årsmötes-middagen och att denna fest 
skall hållas på lite olika platser varje år. 

I år går festen av stapeln den 28-29 oktober i Jönköping på den nyöppnade restaurangen 
Vy Skybar https://youtu.be/_aV-NFwXKWg

Klubben subventionerar tillställningen, så priset för var och en är endast 500 kronor som 
betalas in på sedvanligt sätt i anslutning till anmälan under aktiviteter på hemsidan.

Antalet deltagare är begränsat på grund av restaurangens utrymmen till 100 personer, så 
det blir ”först till kvarn” som gäller. Senaste anmälningsdag är den 15:e oktober.

Det finns gott om hotell i Jönköping. Klubben har förhandlat fram ett specialpris på Hotell 
VOX för natten mellan den 28 – 29 oktober. Ange kod: VYJKPG vid beställning för att få 
specialpriset. Hotellet har flera olika rumstyper som kostar från 895 – 1 525 kr (efter rabatt, 
reservation för prisändringar) Rummet betalas på plats av var och en. Rum bokas på tel. 
036/770 00 00 eller voxhotel.se. Ett smart drag kan vara att redan nu boka sitt boende. Det 
är avbokningsbart utan avgift, fram till klockan 12.00 på ankomstdagen.

Årsmötet påverkas inte av denna fest, utan det kommer att hållas i Stockholm i slutet 
av februari, början av mars. Det startar med lunch och blir därefter ett möte som pågår 
under eftermiddagen. Mer information om detta kommer att publiceras mot slutet av året i 
Klöverbladet och på webben.

PROGRAM:

18.30 Samling i Skybaren för välkomstbubbel och mingel.

19.30 Italiensk Buffé med klubbens eget vin.

21.30 Bildvisning/film från årets medlemsresa till Silver Flag i Italien

22.30 Prisutdelning Challenge.

24.00 Avslutning.

FAKTARUTA ALFA ROMEO MONTREAL 1971-1977

KAROSS: 2+2 SITSIG COUPE, 2 DÖRRAR, MOTOR FRAM MED BAK-

HJULSDRIFT

DESIGNER: MARCELLO GANDINI, BERTONE

LÄNGD: 4220 MM

HJULBAS: 2350 MM

BREDD: 1672 MM

SPÅRVIDD FRAM/BAK: 1374 / 1340 MM

HÖJD: 1205 MM

VIKT: 1270 KG

TANKVOLYM: 63 LITER

FÄLG- OCH DÄCKDIMENSION: 6,5 X 14 MED 195/70 VR14

MOTOR: V8 MED 90° MELLAN CYLINDERBANKARNA, ALUMINIUM-

BLOCK MED VÅTA FODER.  

TVÅ VENTILER PER CYL, FYRAÖVERLIGGANDE KAMAXLAR MED KED-

JEDRIFT. SPICA BRÄNSLEINSPRUTNING.

VOLYM: 2594 CC

BORR/SLAG: 80/64,5 MM

KOMPRESSION: 9,3:1

SMÖRJSYSTEM: TORRSUMPSSMÖRJNING, 12,1 LITER

EFFEKT: 200 HK (DIN) VID 6500 VARV

VRIDMOMENT: 235 NM VID 4750 VARV

PRESTANDA: 0-100 KM/H 7,1 SEK TOPPHASTIGHET 220 KM/H

Källor:
www.hemmings.com/Alfa Romeo Montreal 1971-1977 Umbrace 
the Un Alfa
www.alfamontreal.info
https://en.wikipedia.org
www.autoweek.com/history of the alfa montreal
www.supercars.net
www.turnology.com
https://www.alfapower.nu/viewthread.php?tid=27575

Bild 14: Ett måste för den sanne entusiasten. Bob Taylors böcker är myck-
et läsvärda och innehåller i princip allt man behöver veta om Alfa Romeo 
Montreal.

För de som vill läsa mer om 
Reines Montrealprojekt finns 
en byggtråd på alfapower: 
https://www.alfapower.nu/
viewthread.php?tid=27575

Vill man läsa allt om 
Montreal har engelsmannen 
Bruce Taylor skrivit två ”biblar” 
om bilen. (Bild 14)  

Böckerna går att beställa hos 
diverse bokhandlare, ISBN 
9781845848248 och ISBN 
9781845842185.

Jag vill också passa på att 
tacka Reine för all hjälp med 
artikeln och för att han tog 
sig tid att möta upp för lite 
Alfasnack och fotografering.
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’’Instrumenteringen är en myriad av fönster och lampor med  
beteckningar som snarare låter som vinlistan på en schysst  

restaurang än något att oroa sig för – Fari – Luci – Riserva.’’

Säg arrividerci till allt vad sans, 
vett och ergonomi heter. Säg 
ciao till passionerat vansinne. 
Instrumenteringen är fullkomligt 
obegriplig. Om det bekymrar dig har 
du sannolikt ingen själ i kroppen. 
Spica ska uttolkas Società Pompe 
Iniezione Cassani & Affini, men är 
också namnet på den ljusstarkaste 
stjärnan i stjärnbilden Jungfrun.
Spica tillverkade även insprutnings-
systemför dieselmotorer. Syns det?

Ny motor, ny vokabulär. Motvikter
i volfram. Torrsumpssmörjning.
Natriumkyldaventiler.

En världsutställning är inte 
samma sak som Bok och 
Biblioteksmässan i Göteborg 
eller Elmia i Jönköping. Det 
är en unik händelse. Ett slags 
mänsklighetens ryggdunk 
på sig själv där alla former 
av vetenskapliga framsteg, 
tekniska innovationer och 
konstnärliga grodhopp 
firas. Världsutställningar har 
anordnats sedan mitten av 
artonhundratalet och gett 
upphov till stora monument 
som Eiffeltornet i Paris, men 
även mindre monument som 
den evigt sopätande geten i 
Spokane.

Världsutställningen 1967 
hölls i Montreal, efter att 
Moskva i sista stund lämnat 
återbud. Kanadensarna hade 
inte fått mycket tid på sig. På 
knappt fem år – hälften av 
den tid som normalt krävdes, 

måste de prestera ett mäss-
område värdigt en världsut-
ställning. Det skulle lämna 
eftervärlden med ett spretigt 
byggnadsverk som sannolikt 
varken du eller jag hört talas 
om – Pavillion de la France.

I den gamla världen blev 
det även brått hos Alfa 
Romeo. De hade nämligen 
blivit erbjudna att ställa ut 
ett motorfordon i den mäss-
hall som storvulet döpts till 
”Människan – skaparen”. 
Uppdraget från arrangörerna 
dröp av patos – ”visa oss ett 
konkret exempel på männ-
iskans yttersta strävan och 
längtan i motorvärlden.”

Erbjudandet var något 
sent – Alfa Romeo fick bara 
nio månader på sig. Med 
en sådan tidsplan var det 
omöjligt att ta fram en helt 
ny bil. De flesta andra till-

verkare skulle ha tackat nej, 
patos eller ej. Men inte Alfa 
Romeo, de gick istället en 
vända på lagret för att se vad 
som fanns på hyllorna. Giulia 
Sprint, modellen som idag 
brukar kallas Bertonekupén, 
fick låna ut bottenplatta 
och hjulupphängning-
ar. Drivaggregat blev Alfa 
Romeos radfyra med dubbla 
överliggande kamaxlar häm-
tad från Giulia 1600 TI.

Carrozzeria Bertone i Turin 
gavs hedersuppdraget att 
rita och bygga en kaross. Där 
arbetade sedan bara något 
år tillbaka Marcello Gandini, 
som vid 28 års ålder redan 
hade hunnit rita mästerverket 
Lamborghini Miura. Gandini 
hade osedvanligt korta kom-
munikationsvägar mellan själ 
och ritstift, Miura tog bara tre 
månader att rita. 

Karossen som skulle 
hamna på världsutställningen 
i Montreal fick inte ta läng-
re tid, snarare tvärtom. Att 
Gandini, som inlett sin ska-
pande bana som dekoratör 
av nattklubbar, inte brydde 
sig inte mycket om det vi 
idag kallar för design-dna 
hjälpte. Han ritade drömmar. 
Om en taklinje såg bra ut på 
Lamborghini så gjorde det väl 
inget om den återsågs på en 
Alfa Romeo? Mycket av vad 
som tidigare setts på Miura 
fördes över på utställnings-
bilen. Den flacka vindrutan, 
den konkava b-stolpen, 
sidorutorna som lutar brant 
in mot kupén. Luftutsläppen 
i karossidan fick vissa jour-
nalister att tro att en mittmo-
torversion planerades, men 
de var enbart kosmetika och 
inspirationen hämtades från 

Det är mycket som kunde ha gått fel. Om Moskva inte i sista sekund 
dragit sig ur. Om Montreal i Kanada inte tackat ja.  Om Gandini inte 
börjat rita bilar i stället för att dekorera nattklubbar. Om Autodelta 
inte haft en alldeles underbar liten V8 på hyllan.

VÄRLDSKLASS
TEXT OCH FOTO: JON REMMERS, TIDNINGEN KLASSIKER
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des motorhuven från att vara 
integrerad med skärmarna 
till en mer traditionell lösning 
med öppning i bakkant. För 
att ge plats för den mekanis-
ka bränsleinsprutningen från 
Spica försågs huven med 
ett fejkat luftintag. Motorn 
fick också monteras längre 
bak i motorutrymmet, vilket 
begränsade benutrymmet 
något.

Att det sitter en nödtorf-
tigt maskerad tävlingsmotor 
under huven på det exemplar 
vi lånat märks inte på något 
sätt. Gången är silkeslen. 
Insprutningen från Spica må 
ha rykte om sig att vara både 
svårinställd och lynnig, många 
bilar har försetts med ett 
batteri Weberförgasare istäl-
let. Så inte här. Det fungerar 
ypperligt.

 Det här var alltså vad 
Alfa tänkte sig – människans 
yttersta längtan? Vi har strikta 
förhållningsorder från Angel 

Sportscars i Löddeköpinge 
som lånat ut bilen – kör inte 
utanför området. Ändå längtar 
kanske bilen mer än någon 
annan. Den vill sträcka på sig. 
Ut på Europas autostrador 
för den där perfekta resan. 
Resan med endast tand-
borste, solglasögon och tre 
kostymer som bagage. Resan 
där alla världsliga problem 
kan lösas med en stöddig 
check med garanterad täck-
ning. På väg mot ingenstans 
men något ohyggligt viktigt. 
En Gran Turismo. En snabb 
långfärdsbil. En daycruiser 
där petitesser som utrymme 
för barnstolar och rostbestän-
dighet är av lägre prioritet än 
själ och hjärta. Om du behö-
ver ifrågasätta något så är det 
här ändå inte bilen för dig.

Just det här exemplaret 
såldes faktiskt nytt i Sverige. 
Skicket tyder på att bilen 
aldrig varit riktigt dålig. Den 
har fått sig en omlackering, 

men allting känns krispigt och 
behagligt orenoverat.

Produktionen av Montreal 
kom igång på allvar först 
1971. Illvilliga strejker och 
planeringsproblem lade krok-
ben. Montreal togs emot med 
viss tvekan. Linjespelet och 
motorns genpool antydde att 
det var en utmanare till Miura, 
eller kanske Ferrari 365. Men 
mekaniken med stel bakaxel 
– om än diffbromsad, hängde 
inte med. Motorjournalister 
och kunder skrek efter mer 
motor. Att plocka fler häst-
krafter ur Tipo 33 motorn 
var heller inte svårare än att 
vrida på en kran – men med 
det fanns också risken att 
Montreal skulle förvandlas 
till en korkskruv. Därför hölls 
Montreal i strikt ledband 
under de 6 år den byggdes. 
3 917 exemplar lämnade fabri-
ken i Arese fram till 1977.

’’Den vill 
sträcka på sig. 
Ut på Europas 
autostrador 
för den där 

perfekta resan.
Resan med endast 

tandborste, 
solglasögon och 

tre kostymer 
som bagage.’’

experimentbilen Alfa Romeo 
Canguro från 1964.

Att säga att de två bilar 
som hittade till Expo 67 i 
Montreal gjorde succé är att 
ta i. De fanns inte omnämnda 
i programbladet och tävlade 
om uppmärksamhet med 
diverse andra motorfordon. 
Ett arrangemang med speglar 
skapade en illusion av att ett 
oändligt antal bilar fanns på 
plats. Ovanför montern hov-
rade två upphängda Norton 
motorcyklar.

Fast efter utställningen 
började propåer strömma 
in till Bertone: Kunde man 
möjligen köpa sig en repli-

ka på utställningsbilen från 
Montreal?

Alfa Romeo spelades i 
händerna. När man lade ner 
2600 Sprint 1966 uppstod 
en lucka i modellprogram-
met. Alfa Romeo saknade 
en större GT-vagn. En bil 
som skulle kunna konkurrera 
med BMW:s och Mercedes 
kupéer. Tanken var redan 
från början att eventuellt, 
kanske, sätta prototypen från 
Montreal i produktion.

Det normala förhållandet 
är att konceptbilar i produk-
tion blir långt mer slätstrukna 
än vad som ursprungligen 
visats upp på bilsalongen. 

Så inte den här gången. Alfa 
Romeo hade betydligt galna-
re motorplaner än den ettriga 
lilla radfyra som monterats i 
prototypen.

Alfas tävlingsavdelning 
Autodelta hade bara åtta 
veckor före världsutställ-
ningen 1967 visat upp en 
tävlingsbil, Tipo 33, med en 
V8 utvecklad av legendariska 
Carlo Chiti. Alfas ledning öns-
kade nu även att Montreal, 
som modellen skulle heta, 
utrustades med samma V8.

Tävlingsmotorn var ett 
tekniskt litet mästerverk med 
dubbla överliggande kamax-
lar, hemisfäriska förbrännings-

Enligt broschyren var Montreals kupé generöst 
ljudisolerad. ”But no attempt has been made to 
sti e the normal noise of the engine”. Frasen tål 
att läsas flera gånger.

rum, natriumkylda avgasven-
tiler, vevaxel med motvikter i 
volfram, torrsumpsmörjning 
och bränsleinsprutning. I 
tävlingsutförande kunde den 
lämna en bit över 400 häst-
krafter men för att fungera i 
civilt bruk trimmades den ner 
till 200 hästkrafter. De flesta 
av tävlingsmotorns tekniska 
lösningar lämnades dock 
oförändrade.

Det krävdes en hel del 
modifieringar av utställ-
ningsbilen för att den skulle 
gå att tillverka i volymer. 
Bromsarna från Giulia fick 
uppgraderas. För att uppnå 
tillräcklig vridstyvhet ändra-
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Min första Alfa Romeo köpte 
jag för 5 500 kronor. Jag 
var 21 år gammal och en 
Alfahandlare i Stockholm 
hade gått i konkurs. Bland 
bilarna som auktionerades 
ut fanns en Alfetta 2,0 1981 
som gått 12 700 mil. Den var 
röd och i lite märkligt skick. 
Karossen var högblank och 
vid mycket god vigör – förut-
om dörrarna som var matta 
och genomrostiga. Däcken 
var blankslitna och satt på 
anfrätta plåtfälgar som inte 
heller stämde överens med 
övriga bilens skick. När jag 
körde hem fyndet upptäckte 
jag att någon norpat muttern 
som höll fast ratten på sina 
splines på rattstängen. Vid 
första inbromsningen fick jag 
ratten i händerna och några 

sekunders panik följde innan 
jag fått ner farten och satt 
tillbaka ratten. Jag beställde 
en ny mutter men kunde inte 
hålla mig från att köra lite 
med Alfan innan den levere-
rades. Det blev några hjär-
tat-i-halsgropen-upplevelser 
till…

Alfettan var med god 
marginal den snabbaste 
bil jag någonsin haft och 
responsen i tvålitersmotorn 
var fantastisk. Jag hade den 
i min hand på ett sätt som 
jag aldrig upplevt tidigare 
och kunde inte få nog av att 
dra på växlarna och de långa 
uppställ som gick att få till på 
grus. Vid samma tid läste jag 
av en tillfällighet Ulf Lundells 
roman Kyssen och i en pass-

us i boken tar huvudpersonen 
som befinner sig i en livskris 
sin Alfetta till hjälp. ”…sen 
bar det av. Ut på Värmdö, ut 
på småvägarna, asfalt, grus, 
vad som helst, det finns inget 
som går upp mot att dra jär-
net i en Alfa när man känner 
för en mental urblåsning.”, 
skrev Lundell.

Jag befann mig inte i 
någon livskris men kunde 
precis förstå känslan och nöj-
esturerna i Alfan blev många 
och långa, särskilt efter att 
jag bytt däck och skruvat fast 
ratten. Alfan tiggde hela tiden 
om att bli körd ännu hårdare 
och jag lydde, att den varit så 
billig gjorde att jag inte kände 
att jag behövde vara så rädd 
om den och det var härligt. 

Trots att jag vet att det är 
så här känner jag alltid ett 
väldigt sug när oförstörda 
lågmilare dyker upp. Några 
år efter Alfettan hittade jag 
en otroligt välbevarad 1750 
Berlina. Den hade bara gått 
5 500 mil och enbart som-
martid, originallackeringen 
uppvisade inte den minsta 
repa och den ömtåliga tex-
tilklädseln var i nyskick. Jag 
lyckades köpa den och lyck-
an var total. Jag kände igen 
responsen från Alfettan, den 
pockande hetsen att ge lite 
till, gasa på, ställa upp. Och 
nog drog jag den på växlar-
na, pressade i kurvorna och 
bromsade sent. Men inte så 
sent som i Alfettan och om 
någon skulle åka med synade 
jag deras skor först. Ingen 

JU BILLIGARE DESTO ROLIGARE?

Carl Legelius funderar över hur prisnivån på Alfan påverkar ägarglädjen. 

lera på originalmattorna!

Det fina skicket blev till sist 
anledningen till att jag sålde 
den mörkgröna Berlinan. Den 
stod mest i garaget, det fanns 
alltid en anledning till att inte 
ta ut den. Köparen hördes 
senare klaga över samma 
sak: ”Jag har blivit nån sorts 
intendent för den här bilen!” 
Även han sålde den.

Det finns fler exempel 
på hur för fint skick och 
högt värde kan hämma 
Alfaglädjen. När vi för några 
år sedan behövde en andrabil 
köpte jag en billig 156 2,0 TS 
av en kompis. Den ljusblå 
vagnen hade gått närmare 
20 000 mil och rosten hade 
kommit på de vanliga stäl-
lena. Men så fint den gick! 

Känslan från den billiga 
Alfettan var tillbaka. Det var 
så här det skulle vara! 

Den förgyllde vår vardag i 
alla väder och när jag fick tag 
i en komplett läderinredning 
i mörkblått blev den ännu 
trevligare. 

Att få tag i fina exemplar 
av 156 blir allt svårare och 
när en sen 2,0 JTS SW med 
blodröd skinnklädsel och 
mörkgrå kaross i superskick 
dök upp kunde jag inte hålla 
mig. Jag bytte in den gamla 
blå och kunde njuta av en 
nästan ny Alfa. Den gick bätt-
re och tystare och det fanns 
ingen rost att irritera sig på. 
Samtidigt smög sig nervo-
siteten på mig. Jag började 
lyssna efter missljud, par-

kera långt bort för att slippa 
dörruppslag, svor om rutan 
träffades av ett stenskott. Jag 
började oroa mig över ser-
viceintervaller och kamrem-
mar… Även barnen saknade 
den ljusblå 156-berlinan och 
det slutade med att jag köpte 
tillbaka den och hade den 
ytterligare något år. 

Nu har jag två Alfor vars 
skick jag är mycket nöjd 
med. Min 1600 GT Junior har 
ett och annat att önska vad 
gäller lackeringen men det är 
samtidigt befriande. Jag kör 
gärna grusväg och njuter av 
smattret i hjulhusen när jag 
låter bakänden flyta ut. Jag 
säger ofta att jag borde lack-
era om den men det har ännu 
inte blivit av och det är ingen 

brådska. 

Min Alfa 75 TS är i det där 
olidligt fina originalskicket 
som den gröna Berlinan. Den 
har aldrig sett vinterväg och 
har endast gått 6 000 försik-
tiga mil sedan ny. Men jag 
har i alla fall kört 500 av dem! 
Jag hanterar den potentiella 
stressen över skicket genom 
att ta fram den varje sommar 
och njuta något hundratal mil 
innan jag ställer undan den i 
ladan igen. Men lika kul som 
att trasha grusväg i den små-
risiga Alfettan blir det aldrig. 
Men det kanske också har 
med åldern att göra också?

CARL LEGELIUS
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Gärdesloppet med Prins Bertil 
Memorial, Tjolöholm Classic 
Motor och Targa Florio Svezia. 
När våren skiftar mot som-
mar rycker det i gasfoten på 
landets Alfavänner och evene-
mangen är många. 

Både Tjolöholm Classic 
och Gärdesloppet är klassis-
ka arrangemang som under 
många år har lockat storpu-
blik. Nystartade Targa Florio 
Svezia på Södertörn sticker ut 
i mängden genom att erbjuda 
en ordentlig bensträckare 
på över tio mil för anmälda 
tävlingsekipage. Något som 
både publik och deltagare 
uppskattar. 

Rallyt körs för andra året 
och ett hundratal bilar fanns 

SOLDRÄNKT RALLY PÅ SÖDERTÖRN

på startlistan. Av dessa dök 
93 upp vid starten utanför 
OKQ8 i Haninge. 

Årets föråkarbil var 
arrangören Ola Hoffstens 
läckra Alfa Romeo Giulia QV 
som hade Polismuseets gamla 
911 hack i häl. En biljakt som 
inte kunde sluta på något 
annat sätt än till Alfans fördel.

Mest långväga ekipage 
stod Tomas Martinsson för 
som till vardags arbetar som 
mekaniker på Meca-anslutna 
Malungs Nya Vulk. Med sig 
på trailer hade han en Alpina-
replika av en 2002ti från -71. 
En modell som bland annat 
Niki Lauda tävlade med i 
tyska standardvagnsmäster-
skapen för Grupp 2-bilar.

Tomas Martinsson kom ända från Malung med sin Colorado-gula BMW 
2002 Ti Alpina. Till vardags mekaniker på Malungs Nya Vulk.

TEXT OCH FOTO: KLAS SKARIN

Årets entusiastbilssäsong fick en kickstart med tre sportvagnsträffar under en 
och samma helg. Uppstickaren Targa Florio Svezia bjöd som vanligt på ordent-
ligt med bilkörning för alla deltagare. På startlinjen stod 25 gasglada Alfor redo 
att få uppleva Södertörns slingriga vägar.

– Bilen är en vanlig 2002 
som jag byggt om med 
skärmbreddare från 02-depån 
i Kågeröd. Övriga delar har 
jag samlat på mig under 
15 års tid och det mesta är 
köpt på tyska Ebay, berättar 
Tomas Martinsson.

När motorn var nyrenove-
rad gav den 186 hästar vilket 
räcker långt i en liten bil på 
slingrande landsvägar.

– Jag har den som medicin 
och åker på träffar som verkar 
kul. Nu ska vi pallra oss hem 
till Dalarna igen, säger han. 

Arrangörerna hade maxi-
mal tur med vädret som bjöd 
på strålande sol till lycka 
för de många cabbar som 
fanns i startfältet. Deltagarna 

Totalt var 25 Alfor anmälda och märket var ordentligt representerat med ett gäng fina bilar.

Arrangören Ola Hoffstens egen Alfa Romeo Giulia QV agerade föråkarbil 
med Polismuseets 911 -69 hack i häl.

Ola Hoffsten, för dagen klädd 
i hemmasydd racingkostym, 
vid målgången på Årsta slott i 
Haninge.

Sportvagnsrallyt Targa Florio Svezia utanför Stockholm fortsätter att växa. 
Loppet går längs Södertörns kurviga och backiga asfaltsvägar i naturskön 
miljö som ska påminna om det klassiska loppet Targa Florio på Sicilien. 

Fikapausen vid Polismuseets fordonssamling i Tullinge var ett uppskattat 
inslag. Banan tog cirka 2,5 timme att köra.

Pippi Långstrump, för dagen Emelie Berggren från Nynäshamn, under-
höll barnen med godisregn. Här tillsammans med Bengt Svensson från 
mc-polisveteranerna som lovade att inte ta med Pippi till barnhemmet.

Tidigare mc-polisen Bengt Svensson körde Polismuseets Porsche tillsam-
mans med mekanikern Henrik Lindeborg.

uppskattade också frågerun-

dan med ett digert prisbord 

skänkt av tävlingens många 

sponsorer. 

Förutom en sprucken kyla-

re gick rallyt lugnt tillväga trots 

att både motorcyklister och 

pedalåkare samsades om ide-

alspåret i kurvorna. För året 

var målgången flyttad till Årsta 

Slott som bjöd på en perfekt 

yta för den efterföljande bilut-

ställningen. 

– Som arrangör vill jag 

tacka alla sportvagnsvänner 

och jag ser redan fram emot 

nästa års rally som går av 

stapeln 28 maj, avslutar Ola 

Hoffsten.
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TEXT: THOMMY LEHRGRAFVEN
BILDER: ANTONIO PAGLIA

’’Architecture is my mission, Design is my life, Style is my dream’’
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Efter en del slösurfande på 
internet hamnade jag på 
Antonio Paglias websida 
och fick se att Antonio hade 
gjort ett antal Alfa Romeo-
skisser, dessa måste vi ha 
med i Klöverbladet tänkte 
jag. 

Jag fick reda på att Peter 
Dyrelund, redaktör på Alfa 
Romeo Klub Danmarks 
klubbtidning, skulle publ-
icera bilderna, jag frågade 

Peter om vi kunde få ta del 
av deras material. 

– Ta kontakt med Antonio 
och fråga honom, tyckte 
Peter.

Sagt och gjort ett mail 
skickades och efter några 
minuter fick jag svar:

Dear Thommy,

I am very happy to recei-
ve this mail from you. And I 
am very happy to know that 

my concept you like.

I am very happy to recei-
ve this mail from you. And I 
am very happy to know that 
my concept you like.

For me it would be a real 
honor and pleasure to be 
published on your maga-
zine.

And I’m looking forward 
to get a copy of it.

Best regards and thank 

you very much!

Antonio.

Det följde även med en 
liten text som jag återger 
här. Den är på engelska, 
men tycker inte att det är 
nödvändigt med en över-
sättning:

”From the contrast of the 
elements comes the Alfa 
Romeo C18 Concept.

The meeting and the 

contrast of sensual and 

elegant forms and the 

”muscle” create a unique 

body. Classicism and 

sportsmanship are funda-

mental elements.

The contrast of materials, 

accentuated is an unmista-

kable sign of the car.

The concept design 

includes LED headlights 

and daytime running lights, 

including the brand’s clas-
sic triangular front grille 
which also boasts LEDs. 
The C18 Concept also 
adopts a sleek, front-engi-
ned layout and a streamli-
ned area for the windshield 
that stretches above the 
driver and passenger’s 
heads.

I imagined a hyper tech-
nological interior with aug-
mented reality around the 

passengers, like the ”oculus 
glasses”.

The purity of form is 
combined with simplicity 
and rigor, valuing the forms 
through a few strokes. The 
proportions are the basis of 

fundamental together with 
the use of different materi-
als (smooth in the front, in 
snakeskin in the back)

The essence coupé of 
Alfa Romeo....”

Läs mer på:

http://antoniopagliadesign.wixsite.com/studio

http://antoniopagliadesign.blogspot.it/

Hi, I’m Antonio Paglia, 
Architect and Designer. 

Now I’m working as a 
Designer in Q-id (automoti-
ve - motorbike and industrial 
design company).  I collabo-
rated in Piaggio S.p.a., Ducati, 
Luxury Living,

Mv Agusta, Kawasaki and 
Ferrari.

I’m currently working as 
Teacher of “Hand drawing & 
sketching for car design” at 
University Politecnic of Milan.

During my studies in 
Architecture and in 
Transportation design I had 
the opportunity to develop 
good organizational skills and 
improving my artistic and 
technical skills. The attention 
to detail and the care of the 
style are key points of my 
work and design process.

In recent years I have been 
able to collaborate with 
University of Architecture 
and Design Firms as well 
as with interior design, and 
yacht design. Gaining a great 
experience in various fields of 
design.

ALFA ROMEO C18 CONCEPT
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’’From the contrast of the elements comes the Alfa Romeo C18 concept.
The meeting and the contrast of sensual and elegant forms and the ”muscle” 

create a unique body. 

Classicism and sportsmanship are fundamental elements. 
The contrast of materials, accentuated is an unmistakable sign of the car.

The essence coupè of Alfa Romeo.’’
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’’Alfa Romeo C18 Concept 
gör sig bra även på racerbanan’’



34    KLÖVERBLADET NR 3 2017 KLÖVERBLADET NR 3 2017    35

Lördagen den första april slöt 
drygt 30 vuxna och några barn 
upp mitt i mörka Småland i 
Rydaholm för ett efterläng-
tat besök hos Motorima och 
Smålands bil-, musik- och lek-
saksmuseum.

Träffen började med prat 
och däcksparkande på par-
keringen. Och det var en fröjd 
för ögat att se alla olika Alfa 
modeller man plockat ut i vår-
solen. Det fanns även någon fin 
Fiat och en vacker Lamborghini 
att titta på.

Efter uppsamlingen var det 
dags att kliva in i Motorimas 
värld. Magnus Ahlqvist väl-
komnade oss i sin nyutökade 
verkstad. Om det fanns mycket 
på parkeringen att titta på, så 
fanns det ännu mer intressanta 
saker här. I verkstaden stod 
flera Ferrari, Alfa Romeo 6C, 
Lotus m.m. i varierande ”stadi-
er” av färdigställande.

Magnus berättade hur han 
numera arbetar ihop med sina 
två söner och ytterligare en bil-
mekaniker vid sitt ”bilsnidande”. 
Att de är flera medför fördelar, 
men också att de måste få in 
jobb kontinuerligt och att de på 
grund av de ofta långa tiderna 
det tar vid restaureringarna/
byggandet av bilarna (det kan 
ta tusentals timmar beroende 

på omfattningen), så kan de 
inte ta ut de timdebiteringar 
andra bilverkstäder tar. Detta 
fastän att Magnus och hans 
anställdas kunskaper är unika.

Magnus berättade om hur 
han använder engelska hjulet 
och klubba och sandpåse för 
att få till formerna på plåtarna 
och att det ofta inte finns rit-
ningar att utgå ifrån, utan de 
använder gamla bilder.

Mycket tid i projekten går 
åt att leta upp information för 
att kunna bygga bilarna lika 
originalen.

Efter att Magnus pratat om 
de olika bilarna i verkstaden 
och deras olika historier, var det 
dags att bokstavligt kliva upp 
en nivå. Nämligen att gå upp till 
andra våningen där Magnus har 
sin egna bilsamling. 

Där står hans vackra gröna 
Alfa Romeo TZ1. Där finns även 
en av hans första egenbyggda  
bilar med märket ”Motorima” 
men också flera Ferrari m.m. 

Det börjar bli trångt på loftet 
bland alla pärlor, men den pärla 
som formligen drar till sig mest 
uppmärksamhet är Ronnie 
Petersons March Formula 1 bil 
från 1972. Ett ”ladugårdsfynd” 
som Magnus byggt upp från 
scratch till ett skick som är 

nästan finare än ny. En nästan 
magisk känsla att stå jämte 
Petersons bil och hjälm (ja, 
Magnus har en av Ronnies 
gamla hjälmar också) för en 
som blivit präglad av Peterson 
via TV mm när man var liten.

Därefter var det dags att gå 
över till Magnus pappa Ingemar 
Ahlqvist och hans bil-, musik- 
och leksaksmuseum. 

Ingemar började att visa 
sina italienska bilar i form 
av Abarth (Zagato), Alfa och 
Ferrari.

Enligt Ingemar så är det just 
”de röda” bilarna som är heta 
samlarobjekt just nu. Intresset 
för de engelska bilarna som 
ligger Ingemar varmt om hjärtat 
har minskat något nu. Men vär-
det på hans bilar (inkl de eng-

TEXT OCH FOTO: PETER A KAVCIC

En liten rapport från CAR Svezias besök hos Motorima 
och Smålands bil-, musik- och leksaksmuseum.

elska) har stigit väldigt mkt de 
senaste åren. Ingemar är inte 
intresserad av att sälja sina bilar 
för då skulle han ju inte ha kvar 
sina älskade bilar.

Museet har även en stor 
samling cyklar och mopeder, 
som Ingemar berättade en del 
historier om.

På andra våningen i museet 
finns leksaker och musikinstru-
ment. 

Ingemar avslutade sin guid-
ning med att visa och spela på 
några av hans fantastiska själv-
spelande instrument. Ingemar 
meddelade att i år blir kanske 
det sista året som han kommer 
ha museet öppet.

Så för er som inte varit där, 
passa på att åka dit och titta i 

Samling på parkeringen.

UTFLYKT MED SMÅLANDSMAFFIAN

En härlig påskkyckling.

sommar. Det är verkligen värt 
en ”extra” resa för att få se 
Ingemars samlingar.

Ingemar har även en fin 
traktorsamling och sedan har 
han loppis för den som vill leta 
fynd.

Tack Ingemar och Magnus 
för att vi fick komma på besök!

Och tack för er fin guidning!

Träffen avslutades med att 

vi åt en gemensam trevlig lunch 
på Rydaholms värdshus innan 
vi gav oss av hemåt på de små 
kurviga småländska vägarna.

Kan en första april bli bättre 
än så här? Tror inte det. Tack 
alla ni som var med på träffen!

CIAO!

PETER A KAVCIC/
DEL I SEKTION 
SMÅLANDSMAFFIAN

Haglund spanar in baken på Alfa 6C 2500:n.

Disco Volante vacker så man blir tårögd.

Ronnies March F1- fantastiskt fin.

Den här inredningen skulle man kunna leva med som bruksbil.

Henrik Karlsson vill lägga vantarna på Motoriman.

Magnus Ahlqvist trollbinder för-
samlingen.

Gamla instrument, 
vart och ett, ett 
konstverk i sig.

En Dino som Motorima renoverat.



36    KLÖVERBLADET NR 3 2017 KLÖVERBLADET NR 3 2017    37

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!

Traditionsenligt deltog Club 
Alfa Romeo Svezia på den 
trevliga Tjolöholmsträffen 
den soliga söndagen den 
21 maj. På klubbens yta 
parkerades 19 vackra Alfor 
av olika modeller som på ett 
bra sätt visade spännvidden 
som märket står för. I tillägg 
kunde man finna betydligt 
fler Alfa Romeo bland övriga 
utställare, som exempelvis 
Göteborgs Sportvagnsklubb 
och andra entusiastklubbar. 
Även på publikpakeringen 
fanns många Alfor.

Peter Braun stod, tillsam-
mans med Heli Salminen-
Lindgren och hennes man 
Henrik, för att klubbens 
utställning hävdade sig väl 
bland alla andra märkes-
klubbar. I klubbtältet visades 
och såldes delar av klub-
bens regalia och här kunde 
man också få en stärkande 
espresso. Fram mot eftermid-
dagen grillades som vanligt 
korv, alltid lika populärt!

Mängder av besökare 
sökte sig till klubbens yta, 
där bland alla klassiker också 
visades bredden i Giulia pro-
grammet, med en diesel 180 
hk, en fyrhjulsdriven Veloce 
och en Q.

Bland utställarna röstades 
en fantastiskt fin Sud fram 
som finaste bil, vilket var ett 
bra val. Inte ofta man ser en 
så fin Sud nuförtiden.

Tack Peter, Heli och Henrik 
för att ni såg till att utställare 
och publik trivdes så bra på 
klubbens yta under årets 
Tjolöholm träff.

TEXT OCH FOTO: 
OLA SÖDERPALM

Pagani, byggd på 75:ans teknik.

Glad prisvinnaremed ”vinstjacka!”

GTV, Sud, Giulietta och Spider. Giulia-varianter.

Prisvinnande Sud.

Fina 
Bertone 
på rad.
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RESEBERÄTTELSE

BELLA MACCHINA I SYDAFRIKA
TEXT & FOTO: ALLAN BÖGH CHRISTENSEN. ÖVERSÄTTNING: OLA SÖDERPALM

’’Den vänlige ägaren såg till 
att jag fick en bra vistelse, 
där jag guidades runt och 
fick möta många Alfisti 

i såväl Pretoria 
som Johannesburg.’’ Utgångsmaterialet för renoveringen 

av en Giulia GT osthyvel.
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Jag hade planerat semester 
i Sydafrika under november 
för att besöka min bror och 
hans familj, eftersom han 
fått en anställning i Pretoria 
tidigare under året. Vid denna 
tidpunkt på året är Sydafrika 
på väg mot sommar, vilket 
gav en möjlighet att få en 
extra sommarsemester. Min 
bror hade redan fått kontakt 
med flera Alfisti, med god 
hjälp av ägaren till det hus 
där han bodde först. Ägaren, 
Wille Grobbelaar, är kassör i 
Alfa Romeo Club Of Pretoria 
(http://www.arcop.co.za/) 
Kontakten ledde till att min 
bror köpte en Alfa Romeo 156 
SW från 2006 med en 3,2 V6, 
som jag såg fram mot att låna 
nycklarna till.

Tyvärr ändrades planerna, 
eftersom min bror blev av 
med jobbet och återvände 
till Danmark samma vecka 
som jag anlände till Sydafrika. 
Eftersom jag besämt mig 
för att ha min semester vid 
denna tid, så drog jag ändå 
till Pretoria, där jag hyrde 
samma hus som min bror 
tidigare bott i. 

Den vänlige ägaren såg 
till att jag fick en bra vistelse, 
där jag guidades runt och 
fick möta många Alfisti i såväl 
Pretoria som Johannesburg. 
Tidigare har jag bara sett fler 
Alfa Romeo vid olika träffar 
och på museet i Arese, än jag 
gjorde på denna resa! Ägaren 
håller själv på med renove-
ringen av en Giulia Sprint GT 

”osthyvel” och har också en 
högerstyrd 1964 Giulia Super 
TI som byggts i Sydafrika i 
endast tre exemplar, av vilka 
två fortfarande finns kvar. 
Jag träffade också fler med-
lemmar i deras klubbhus, 
som ligger vid en verkstad i 
staden. Klubben firade sitt 25 
års jubileum under fjolåret. 
Flera olika exemplar av ”Alfa 
Romeo Nyt”, (den Danska 
klubbtidningen övers. kom-
mentar) mottogs med stor 
glädje och jag vet att några 
av medlemmarna lyckades 
läsa lite, eftersom afrikaans 
är en blandning av tyska och 
holländska. Som så många 
gånger tidigare, fick klubbtid-
ningen många uppskattande 
kommentarer.

1964 Alfa Romeo Giulia TI Super: 
En av tre högerstyrda Giulia GT 

Super med Pretoria i bakgrunden.

Så långt har Willie hunnit. En del arbete återstår, men det blir åter en fin bil.

Neville Forsmann (t.v.) concourse vinnande Giulia Sprint GT osthyvel. Willie Grobbelaar (t.h.) letar inspiration 
för sin egen osthyvel.

Alla detaljer väl 
genomförda... ...också under huven.

’’Entusiasmen för italienska bilar är 
mycket stor i Sydafrika.’’
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Det blev också tid till ett 
besök hos Kevin Strapp, som 
renoverar och säljer äldre Alfa 
Romeo och dessutom har 
åtskilliga stående, som stod 
för renovering, eller var färdi-
ga. Bland andra fanns där en 
Giulia combi som byggts av 
Colli, till en mycket hög stan-
dard. Här träffade jag också 
mannen som sålde 156:an till 
min bror. Han är mycket för-
tjust i 3,2-versionen av Busso 
6:an, som han monterat i flera 
116 GTV och Giulietta. Hans 
vardagsbil är en ”Squadra 
Corse” limited edition (100 
ex.) av nuvarande Giulietta 
QV med ca. 290 hk som 
standard. Vi fick också till ett 
möte med Dawie de Villers, 
som är specialiserad på att 
uppgradera Busso V6 till 3,7 
liter och då ger 300-400 hk 
beroende på trimmningsgrad. 
Hans verkstad var väldigt 
intressant, så vid någon tid-
punkt skall ju motorn i min 
164 QV renoveras…

Jag träffade ocså ägaren 

till en concours-vinnande 
1965 Giulia Sprint GT ”ost-
hyvel.” Bilderna gör den inte 
rättvisa, den är imponerande 
fin i verkligheten! Som en 
extra bonus fick jag också se 
en annan concours-vinnare, 
en Ferrari 308 GTS, vars ägare 

Nick Bellomo också har diver-
se Alfa Romeo-projekt, bland 
dem 101- och 750-modeller.

Entusiasmen för italien-
ska bilar är mycket stor 
i Sydafrika, vilket förkla-
ras av intresset för Bella 
Macchina i Holland. Efter en 

vecka i Pretoria åkte jag till 
Kapstaden där jag mötte en 
Lancia-expert som jag också 
köpte delar till min Thema 
8.32 av (http://lancia.co.za/). 
Han satt på ett mycket stort 
lager av diverse Lancia delar 
till i stort sett alla modeller. På 

grund av den politiska situa-
tionen i Sydafrika har valutan 
fallit mycket i värde, så här 
kan göras fördelaktiga köp. 

I tillägg till alla fina bilar 
och deras enusiastiska ägare, 
kan jag rekommendera 
Sydafrika för dess fina natur, 
det är ett fantastsikt resmål 
när det är grått och vått 
hemma i Danmark.

Neville har flera objekt, bl.a. en 101 Sprint som jag tror också blir en concours-vinnare en dag.

Charl du Toit har renoverat flera Alfa 
Romeo tillsammans med sin son, bl.a. 
håller de på med denna 2600 Spider.

Här finns också originalbilar, i mycket bra skick, i Nevilles garage.

Ännu en Giulietta med 3,2 liters V6. Denna Montreal är körklar.

GTV och Giulietta med 
3,2 liters V6.

Pieter Myburgh med ARKD dekal 
på sin Giulietta Squadra Corse.

’’Tidigare har jag bara sett fler Alfa Romeo 
vid olika träffar och på museet i Arese...’’
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Original motorhuv till en Giulia TZ.

Ett litet smakprov på Lancia reservdelar. Bagageutrymmet var allför litet!

Alla bilar kan trimmas hos dem!

Alfa Romeo Club Of Prtetoria håller till vid ”TurboNutters”, där många 
Alfa Romeo trimmas inför race.

Charl äger också en Giulia Sprint Speciale i gott skick. TEXT OCH FOTO: INGEMAR HAGLUND

För den som har mycket fritid,tålamod och som vill lägga 
en lite större slant på en modell så kan jag rekommendera 
en Alfa Romeo Tipo159M i skala 1/12 från Japanska MFH.

Detta är inget för nybörjaren med sina ca 2000 delar i vit-
metall,resinplast,rostfritt och aluminium.

Det är otroligt hög kvalite på detaljerna.

Modellen plockas ihop efter beställning och finns som 
antingen 158 eller 159M.

Mer om denna modellen kommer längre fram här på 
modellsidan när jag kommit igång med den.

En riktigt brutal 
vagn är ju Alfa 
155 V6 Ti i skala 
1/24 som Tamiya 
har haft den goda 
smaken att återut-
giva i många vari-
anter. En av dom 
stora skillnaderna 
mot förstautgåvan 
är att dekalerna är 
mycket finare.

Nästa blir 
också en klassiker 
och då i formen 
av en Giulietta 
Spider från det 
insomnade bola-
get Protar,men 
finns återutgiven 
av Revell.Denna 
modellen är gan-
ska enkel i sitt 
utförande och 
inte så detaljerad. 
Skalan är har 
1/24.

Om vi börjar 
med en klassiker 
så har Tamiya gett 
ut en Giulia Sprint 
GTA i skala 1:24.

Som vanligt 
levererar Tamiya 
hög kvalitet som 
gör modellen trev-
lig att bygga.

Nu när sommaren är som bäst så kanske det inte 
känns fel att tänka på att det kommer kallare tider.

När väl hösten och vintern kommer så tycker jag 
att det är trevligt att sätta sig och koppla av med 
en modell.

Denna gången har undertecknad letat igenom 
gömmorna efter Alfa modeller.

Modellbilar
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KNASIGA KONSTRUKTIONER
På 100 år har tekniken i bilarna utvecklats på ett sätt som 
skulle givit både Ford, Jano och Issigonis svindel, om de 
kunnat hälsa på idag. Enorma framsteg har gjorts vad avser 
beräkningsmetoder, konstruktionshjälpmedel, materialegen-
skaper och tillverkningsteknik. Nutida bilar är tekniska under-
verk, bekväma, snabba, säkra, slitstarka och pålitliga. – Men, 
utvecklingen har inte alltid gått åt rätt håll, många gånger har 
man slirat in på krok- och tokiga omvägar. Här följer några 
exempel på minst sagt tveksamma konstruktioner som drabbat 
bilägarna genom åren.

Rätt växel med rattväxel? 
På den gamla goda tiden hade nästan alla bilar motor, 

växellåda, kardanaxel och bakaxel prydligt uppradade i bilens 
längdriktning. Helt naturligt satt växelspaken nedstoppad i väx-
ellådan där den på enklaste och effektivaste sätt kunde påver-
ka växelmekanismen i lådan, och där den lätt kunde nås och 
manövreras av föraren, bild 1.

Bild 1. Kan det bli enklare och mer effektivt? Inga krångliga mekanismer, 
växelgafflarna påverkas direkt av spaken.

Bild 3. Alfa Romeo Giulietta från 1955. En elegant, men föga ergonomisk 
växelspak. Till höger Giulia-handbokens sätt att visa hur växellänkaget 
skulle fungera. Förmodligen hade det varit en fördel om man haft tillgång 
till de små numrerade gubbarna för att utföra justeringen.

Bild 6. Riktningsvisande pilar fanns för utanpåhängande eller infällt 
montage. Till höger kan man ana något av det komplicerade innanmätet: 
Elanslutning, magnetspole, hävarmsmekanism, pil av plåt och celluloid 
med innesluten glödlampa. Ambitiöst, men odugligt.

Bild 8. Originell användning av bladfjädrar för bakaxelupphängning. En 
kombination av halvt- och ett kvartselliptiskt bladfjäderpaket per sida ger 
fjädring, men har säkert svårt hindra axeln från att röra sig i oönskade 
riktningar. Inga stötdämpare.

Bild 4. Föredömligt tydlig vägvisning av 
bilist på 1920-talet.

Bild 5. Försök upptäcka 
körriktningsvisaren!

Bild 2. Långbänk i amerikanskt fordon. Till höger ”Three on the Tree”, 
rattväxel med trenne framåtväxlar.

Allt gott och väl, utmärkt ergonomi och problemfri funktion. 
– Men, så hände något, troligen med start i USA, där framsätet 
ofta var en lång soffa med plats för tre. För att inte växelspaken 
skulle hamna mellan benen på mittpassageraren, flyttades den 
till en ny position, under ratten, bild 2.

Så småningom blev bilarna täckta, trafiken intensivare och 
det stod klart att det behövdes ett tydligare sätt att förvarna 
om kursändringar. Då borde konstruktörerna frågat sig, vad 
har vi för tekniska anordningar som kan användas? Kanske en 
lampa som blinkar åt det håll bilen skall gira? – Nej, den idén 
dök uppenbarligen inte upp. Istället satsade man på att efter-
likna förarens handsignaler, med en elektromekanisk arm som 
fälldes upp och pekade ut färdriktningen. Titta noga, så ser du 
kanske att den lilla Austin-bilen i bild 5 aviserar en sväng.

Som om inte det var nog, hela idén var felaktig i grunden, ty 
om man inte befann sig rakt bakom eller framför, doldes pilen 
effektivt av bilen… En dyrbar, opålitlig och ineffektiv lösning, 
en teknisk återvändsgränd, som man hittade ut ur först efter 
många år.

– Alltnog, vad har nu dessa förträffliga bensinbehållare i 
denna artikel att göra? – Så frågar bara den som aldrig försökt 
tanka från en sådan dunk! Det är nämligen fullständigt omöjligt 
undvika att drälla bensin över händer, byxor och bilens lackering! 
Hur man än gör, vilken vinkel man håller dunken, hur man häller, 
fort eller långsamt, bensinen kommer i klunkar och hamnar över-
allt där man inte vill ha den. – Jo visst, det finns korta slangar 
som man spänner fast på dunkens mynning med en förtroen-
deinjagande klamma. En gummipackning skall hålla tätt mellan 
dunk och slangkoppling. Det gör den inte. Om inte slangen hop-
par av och skickar ut en halvliter högoktanigt över bilens sida, så 
kommer i alla fall soppan i portionsförpackningar, oregelbundet, 
elakt uppsökande den plats där störst skada förorsakas. 

Det är svårt se hur konstruktörerna lyckats åstadkomma 
denna funktion, ty en okulärbesiktning avslöjar inga påtagliga 
fel.  Tvärtom, allt ser bra ut, det finns ett avluftningsrör, lockets 
spänne är gediget, packningen högvärdig. Man undrar om inte 
Jerry avsiktligt införde väl dolda felaktigheter i konstruktionen, i 
hopp om att motståndarna okritiskt skulle kopiera allt, och få ta 
konsekvenserna? Listigt i så fall, ty det lyckades.

Arma stötdämpare...
Bilarna under de första 1900-decennierna ärvde mycket 

från hästvagnarna, som t.ex. hjulaxlarna. Såväl fram- som bak 
hängde axlarna i bladfjäderpaket, som ofta både lokaliserade 
axlarna och medgav fjädringsrörelse, bild 8.

Dum dunk.
Tvärtemot vad man kanske skulle tro, lär Jeep-dunken 

vara en tysk konstruktion. Den togs tydligen fram under 

I Sverige kallades dessa semaforer för ”pilar” och fungera-
de riktigt uselt. En alltför klen elektromagnet och en kärvande 
länkmekanism bidrog till att pilarna ofta hängde på trekvart, 
varken ut- eller infällda, och vare sig de hade matningsspänning 
eller ej. Innanför den ofta spruckna celluloiden satt en glöd-
lampa. Avsikten var att denna skulle tändas då pilen fälldes ut, 
men dåtidens glödlampor var inte särskilt stöttåliga, och strej-
kade ofta. På vintern trängde snö och is in i mekanismen och 
stoppade effektivt pilarna innan de ens lämnat parkeringsläget. 
Bild 6 ger en aning om pilarnas konstruktion.

Om denna avart hade stannat kvar i USA hade skadan kun-
nat begränsas, men farsoten spred sig till Europa, och till bilar 
som på intet vis behövde denna komplikation, som t.ex. många 
av Alfa Romeos 50- och 60-talsbilar. Rattväxelns ergonomi var 

Er teknik-redaktör hade en gång en Ford Thames skåpbil, 
med rattväxel. Om man koncentrerat och utan hets rörde spa-
ken i en riktning i taget, aldrig försökte ”gena” mellan lägena, 
då kunde man faktiskt hoppas på att få i rätt växel, men minsta 
slarv och mekanismen låste sig, vill minnas det var på trean. En 
co-driver var oumbärlig, ty då växelreglaget fastnat måste kopp-
ling och broms hållas nere och förardörren öppnas. Därefter 
kunde medhjälparen hoppa ur bilen, runda den och trä in en 
arm över framhjulet och med ett energiskt ryck i rätt reglagelänk 
återställa funktionen.

Pilarna missade målet.
I bilismens barndom satt ofta bilföraren öppet och högt, såg åt 

alla håll, och syntes av andra. Trafiken var inte tätare och snabb-
are än att man med handrörelser kunde visa åt vilket håll man 
tänkt svänga, såsom cyklister gör (borde göra) än idag, bild 4.

Bild 7. ”Jerrycan”, stabil men 
långt från fulländad…

usel, armrörelserna onaturliga och aviga. Placeringen gjorde att 
man måste sitta onödigt nära ratten för att nå spaken. Värre, det 
krävdes komplicerade mekanismer för att överföra spakrörelser-
na till växellådan. Få tillverkare lyckades få detta Meccano att 
fungera smidigt och glappfritt. Komplexiteten illustreras utmärkt 
av skissen i Alfas verkstadshandbok från 60-talet, bild 3.

1930-talet i förberedelse 
för kommande Blitzkrieg. 
Dess officiella beteck-
ning var det mycket tyska 
Wehrmachteinheitskanister, 
alltså ungefär försvarsmakt-
senhetsbehållare. Den var 
stabil och stryktålig, något som 
de allierade snart upptäckte 
och började tillverka en egen 
version, som kom att kall-
las Jerrycan.  Beteckningen 
syftar tyskarna, som jänkarna 
under WW2 benämnde Jerry. 
Eftersom dunkarna ofta satt på 
Willys Jeep, har de i Sverige 
kallats jeepdunkar, bild 7.

TEXT:
BJÖRN
SANDBERG
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Då bilen fjädrar glider fjäderbladen mot varandra och frik-
tionen ger en viss dämpning. Snart nog förbättrades bilarnas 
prestanda, men inte alltid vägarnas kondition, och en effektivare 
form av stötdämpning krävdes. Den kom, i form av armstötdäm-
pare som kopplades mellan chassiet och hjulupphängningen. Ett 
paket av cirkulära lameller spändes mot varandra med hjälp av 
tallriksfjädrar. En ställskruv gav möjlighet att välja dämpningens 
hårdhet och att kompensera för slitage, bild 9

Friktion var ingen idealisk princip för stötdämpning, så 
man sökte något bättre: Hydraulik hade potential att ge över-
lägsen kontroll av dämpegenskaperna och lång livslängd. 
Konstruktörerna satt sig ned och funderade, och det var nu allt 
gick på tok! Rimligen borde man ha ställt sig frågan: ”– Hur kan 
vi nu bäst använda hydrauliska komponenter? – Vilken geometri 
ger plats för en rejäl oljevolym, är lätt att täta och kyla? – Hur 
överförs hjulets rörelse effektivast till dämparen?” Hade man 
gjort så borde man rimligen kommit fram till att ett rör med en 
kolv inuti bäst uppfyllde kraven, var lätta att montera och dess-
utom billiga att tillverka! Bild 10 illustrerar den enkla principen för 
en teleskopisk stötdämpare.

I armstötdämparen är den mekaniska utväxlingen mellan 
hjulet och de rörliga delarna i dämparen mycket ogynnsam: Då 
hjulet rör sig 150 mm kanske kolvarna flyttas 15 mm. Följaktligen 
krävs att extremt höga dämpkrafter genereras av de små kolvar-
na i dämparen. Detta i sin tur fordrar högt oljetryck, ger mycket 
slitage och stor värmeutveckling i en liten volym. Då temperatu-
ren ökar minskar ju oljans viskositet, oljan slinker förbi kolvarna, 
dämpförmågan avtar drastiskt. En inte helt ovanlig kombination: 
Dyr och dålig. Notera också att man utgick från att dämparen 
skulle bli otät, ty den försågs med en plugg för oljepåfyllning...

Fransmannen Maurice Houdaille sägs ha varit tidigt ute med 
hydrauliska stötdämpare, och utvecklade en konstruktion med 
en vinge, en ”paddel”, som vreds i ett cylindriskt, oljefyllt hus och 
tvingade olja genom strypningar. De krävde hög precision vid 
tillverkningen och var mycket dyra. Bild 12.

Din uppdragsgivare önskar styrning med en ratt, ty bilarna 
har blivit tyngre och snabbare, och att styra dem kräver bätt-
re precision än cykelstyret ger. Rotation på ratten skall alltså 
omvandlas till vridning av framhjulen. Inga problem, kan man 
tycka, en passande mekanism har varit känd sedan evigheter. 
Redan på 1400-talet var Leonardo da Vinci förtrogen med ett 
maskinelement kallat kuggstång, och det fanns med i Christoffer 
Polhems ”mekaniska alfabete” från 1600-talet. Vad vore då enk-
lare än att använda en sådan växel, bild 14?

En och annan tillverkare övergick så småningom till 
kuggstångstyrning, men många kämpade envist vidare med att 
försöka minska styrsnäckornas nackdelar med allt mer kompli-
cerade och dyra konstruktioner. Giulia-serien fick snart nog en 
avancerad variant, tillverkad av Burman. För att försöka eliminera 
glapp- och slitageproblemen ersattes den konventionella skru-
ven av en kulmutterskruv, bild 17. 

Då AlfaSud och Alfetta introducerades i början av 70-talet 
övergick Alfa Romeo äntligen till kuggstångstyrning, långt efter 
att många andra tillverkare givit upp de sämre, krångligare och 
dyrare styrväxellösningarna. Engelska tillverkare var faktiskt före-
gångare här, även billiga småbilar som Morris Minor på 50-talet 
hade utmärkt styrning med kuggstång.

Bättre nu?
Möjligen kan man av den här översikten få intrycket att 

Teknik-Red. är en smula kritisk till hur utvecklingen drivits i his-
torisk tid. Är det då bättre nu, på 2000-talet? – Tyvärr långt från 
alltid... Nu är det inte ingenjörerna som driver utvecklingen, utan 
det är formgivarna, marknadsförarna och CO2-jägarna, påheja-
de av motorjournalisterna. – Vad har det givit oss? – Jo, dyrare, 
obekvämare och bullrigare däck, pekskärmar i stället för ergono-

Flera varianter av ”styrsnäckor” uppenbarade sig, alla avsed-
da att omvandla rotation hos rattaxeln till en svängande rörelse 
hos styrarmen, bild 16.

Du skulle naturligtvis satsat på en kuggstångsstyrning, men 
av dina samtida konstruktörskollegor valde endast några få 
denna lösning. – Nej, ju krångligare desto bättre tycks ha varit 
mottot… Förvånande många tillverkare ansåg att styrningen 
skulle vara uppbyggd som i bild 15.

Hur armstötdämpare kunde fortsätta att användas så länge, 
är ett stort mysterium. Dyrt och dåligt brukar vara en kombina-
tion som snabbt dör ut, men flera tillverkare blev kvar i armstöt-
dämparnas återvändsgränd ända in på 1970-talet. Till och med 
på så exklusiva och snabba bilar som Ferrari och Maserati åter-
fanns Houdaille-dämpare i början av 1960-talet!

Styrväxeln gick över styr.
Tänk dig nu att du är bilkonstruktör i början av 1900-talet. En 

del simpla motorfordon hade styrning med en spak, bild 13, men 
du har fått i uppgift att göra något bättre.

 1 Suboptimering: Att välja ut ett av många funktionskrav, inte 
nödvändigtvis det viktigaste, och utforma produkten efter detta, 
utan hänsyn till konsekvenserna för övriga egenskaper.

– Men icke, ingenjörerna hastade till ritbordet och satte med 
liv och lust igång med att återuppfinna de dåliga armstötdäm-
parna, fast nu med friktionsbeläggen ersatta av hydrauliska 
komponenter. Detta måste vara en av de värsta suboptimering-
arna1 genom tiderna. Man fick en dämpare som kunde monteras 
på liknande sätt som friktionsdämparna, men som hade dålig 
dämpfunktion, läckte olja, hade kort livslängd och var dyr att 
tillverka! Bild 11 visar hur en hydraulisk armstötdämpare kunde 
vara beskaffad.

Bild 9. Friktionsstötdämpare, princip och montering i en Delage GP-vagn. 
Karaktäristiken var inte idealisk, friktionen är störst vid låg hastighet och 
minskar vid hög, precis tvärt emot vad man eftersträvar. Trots avigsidor-
na hängde konstruktionen med länge, även i kvalificerade sammanhang, 
som t.ex. i tävlingsbilar som Alfa Romeo Tipo B! ( KB 2017-2)

Bild 10. Teleskopisk stötdämpare i sin enklaste form. Ett oljefyllt rör, en 
kolv och en strypning som oljan tvingas genom då dämparen dras isär och 
trycks hop.

Bild 11. Armstrongs hydrauliska armstötdämpare avsedd för bakaxeln på 
MGB. I det gjutna huset finns lagrad en axel, som vrids av en hävarm, i 
sin tur kopplad till bakaxeln med en länk. En ”vevaxel” med två slängar 
påverkar två små kolvar, i var sin cylinder. Kolvarna pumpar olja fram 
och tillbaka genom en strypventil. 

Bild 15. En styrväxel omvandlar rattens rotation till en svängrörelse hos 
styrarmen, den s.k. Pitman-armen. Rörelsen överförs med ett styrstag 
till det ena hjulet, via en hjälpstyrarm till det andra. Redan här noterar 
vi att antalet länkar och kulleder vuxit, och att en helt ny komponent 
tillkommit, hjälpstyrväxeln. Fler leder att underhålla, plus en komplicerad 
styrväxel...  

Bild 12. Stötdämpare modell Houdaille: F: Vägg som delar det cylindriska 
utrymmet i två delar. G: ”Vinge” som pumpar olja genom en strypning 
då axeln D vrids av hävarmen J. Det är lätt förstå varför stötdämparna 
fick öknamnet ”dörrstängare”.

Bild 13. Fords Quadricycle från 1896 styrdes med spak. Henry själv drar 
en runda för att se om konstruktionen fungerar. Krocksäkerheten var inte 
prioriterad…

Bild 16. Styrväxlar av typ ”skruv och tapp” resp. ”skruv och rulle”. 
Rattstången har en gänga längst ned, och i den löper en tapp eller en 
rulle, som via en hävarm vrider styrarmen. Stora krafter i gängan kan ge 
högt slitage och snart nog glapp i styrningen. Ofta finns en glappjuste-
ring, men slitaget blir givetvis störst i ”rakt-fram-läget”, och justerar man 
bort spelet där, kommer växeln att kärva så snart man styr åt något håll, 
helt oacceptabelt. 

Bild 17. Kulmutterskruvar är kvalificerade och dyra komponenter, och 
används i kritiska tillämpningar, där hög styvhet krävs och inget glapp 
accepteras, t.ex. för drivning av rörelserna i numeriskt styrda verktygs-
maskiner. Kullagerkulor överför kraften mellan skruv och mutter, vilket 
ger låg friktion och medger förspänning så allt spel elimineras. Figuren 
visar principen och hur kulmutterskruven integrerats i en styrväxel av 
den typ Alfa använde i majoriteten av 105-seriebilar. Tyvärr löste inte 
heller denna exklusiva konstruktion alla problemen, t.ex. kan slitage upp-
stå i lagringen för styrarmsaxeln, med glapp och oljeläckage som följd.

Bild 14. Styrväxel av typen kuggstång. Enkel, bilig, håll-
bar och med god precision. Varför krångla till det med 
andra lösningar?    
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miskt utformade reglage och motorer som avsiktligt programme-
ras för att ge avgassmällar…

– För att inte nämna hur design-idealen förändrats… Här är 
exempel på en familjebil, formgiven på 1950-talet…

…och vad 60 års ”utveckling” lett fram till. Suck…

– MHRF och Folksam 
tillhandahåller en suverän för-
säkring för äldre hobbybilar, 
men förmånen att få teckna 
en sådan kräver man följer 
MHRF:s regler. Ett bra sätt 
att lära känna dessa, är att 
läsa om dem, lämpligen innan 
man skickar ansökan. 

– Information finns på 
MHRF:s hemsida, på Club 
Alfa Romeos web-sidor och 
var senast publicerade i KB 
2016-5/6. Trots detta inträffar 
att ofullständiga ansökningar, 
med uselt underlag, sänds till 

fel mottagare…  
Kort sammanfattning:
1. Försäkringen avser samlar-
bilar, som aldrig används som 
bruksfordon. 

2. Det finns krav på batter-
ifrånskiljare, brandsläckare 
och bilens förvaring.

3. Bilen måste besiktigas 
av en av MHRF:s godkända 
besiktningsmän. CAR har 10 
sådana.

4. Ansökan skall innehålla 
tydliga, skarpa fotografier av 
bilens alla sidor, inredning, 

bagage- och motorrum. Om 
ansökan sker via brev skall 
fotografierna vara utskrivna 
på fotopapper.

5. Ansökan kan ske på pap-
persblankett, eller digitalt 
via MHRF:s hemsida. I båda 
fallen sänds ansökan först till 
MHRF-ansvarig i Club Alfa 

Romeo, för granskning och 
godkännande.

6. CAR tar ut en moderat 
administrationsavgift för varje 
ny ansökan.

7. Frågor besvaras av MHRF-
ansvarig i CAR, för närvaran-
de Björn Sandberg, bäst via 
e-post, orso@bredband.net

MHRF-FÖRSÄKRINGEN, VÄRD EN ANSTRÄNGNING

Avsikten med fotografierna är att MHRF skall kunna få en uppfattning om 
bilens kondition. Det kan man inte om fotot ser ut så här…

Dusan Borković i GE-Force 
tog hem förstaplatsen med 
Romeo Ferraris Alfa Romeo 
Giulietta i Bahrain juni. Det var 
andra segern för GE-Force 
sedan Davit Kajaia segrade i 
Rustavi, Georgia. GE-Force 
ligger nu på fjärde plats i 
serien. Tyvärr förlorade Davit 
Kajaia en värdefull sjätteplats 
i Bahrain när han spräckte 
Giuliettans oljetråg i curbsen 
under sista varvet. 

”Jag är mycket, mycket, 
mycket glad över prestan-
dan” sa Dusan Borković när 
han kom i mål. Han tackade 
ingenjörerna och mekanikerna 
som givit honom en så bra 
bil. Han sa att hans chanser 
att vinna fanns redan 2016 (I 
Seat)  men han gjorde några 

dumma misstag särskilt när 
han låg bland topp fem i 
start. Denna gång tog han 
tillfället när han låg i långt 
fram på grid. När det blev 
fight bakom honom kunde 
han fokusera på att kontroll-
era sin position. Han sa att 
det är viktigt att i det varma 
klimatet undvika att ligga i 
slipstream bakom en annan 
bil för att hålla temperaturen 
nere. Han jämförde Alfa med 
Seat som han körde förra året 
och sa att de är jämnbra men 
det finns för- och nackdelar, 
Alfa Romeo har bland annat 
bättre vridmoment. Dusan sa 
att det härligt att vinna på en 
så vacker plats som Bahrain 
och dessutom vid en Formel 
1 event.

Bild: Jürgen Senz bild från Spa-Francorchamps 6:e maj 2017.

SEGER I BAHRAIN FÖR ALFA
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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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