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I DETTA NUMMER

BELLA ITALIA!
Årets bilsemester avklarad, 
denna gång till favoritlandet 
Italien, vart annars? För att 
inte denna ledare enbart skall 
handla om min första längre 
resa i Giulian skriver jag ett litet 
resereportage på annan plats i 
detta nummer av Klöverbladet. 

I min ledare i nummer 3 blev 
det fel på två punkter, vilka 
härmed skall rättas till. Den 
ena var att prenumerationser-
bjudandet från den Engelska 
tidningen Auto Italia skulle fin-
nas på annan plats i tidningen, 
alternativt på webben. Den 
uppmärksamme har säkert 
noterat att något erbjudande 
ännu inte dykt upp, vilket beror 
på att vi inväntar annonsmateri-
al till KB från förlaget i England. 
Förhoppningsvis finner du 
annonsen i detta nummer, i 
skrivande stund har materialet 
dock inte kommit. 

Den andra felaktigheten var 
att jag skrev att nästa årsmöte 
i februari/mars skulle bli ett 
eftermiddagsmöte i Stockholm, 
efter en bättre lunch för delta-
garna. På senaste styrelsemö-
tet den 21:e augusti, ändrades 
detta tidigare beslut. Årsmötet 
blir som vanligt ett eftermid-
dagsarrangemang, med mid-
dag på kvällen. I stället för års-
mötet som tidigare år ägt rum 
i början av november, blir det 
som tidigare nämnts en höst-
fest i Jönköping. Du glömmer 
väl inte att anmäla dig till denna 
fest den 28:e oktober, platser-
na är begränsade och det är 
”först till kvarn” som gäller. Än 
så länge är det inte så många 
som anmält sig, men eftersom 
Challange åkarna skall ha sin 
sedvanliga prisutdelning där, är 
det nog ingen helt vild gissning 
att fleratlet av dessa kommer 
att anmäla sig. Mer information 
finner du i aktivitetskalendern 
på webben, där du också kan 
anmäla dig.

Vid det extrainsatta års-
mötet i samband med dub-
belhelgen på Kinnekulle hade 
vi stadgeenligt bara en fråga 

att behandla, nämligen val 
av ersättare i styrelsen efter 
Kenneth Larsson, som flyttat till 
USA. Valberedningen föreslog 
Sune Karlsson, Örebro som 
ny ledamot som också valdes 
enhälligt. På styrelsemötet 
måndagen efter, utsågs Sune 
att axla kassörsrollen i klubben. 
Alla roller i styrelsen är viktiga 
för att vi skall ha en väl funge-
rande klubb. Kassörens arbete 
är extra viktigt i en ideell fören-
ing, där medlemmarnas pengar 
skall användas på bästa möjliga 
sätt. Kenneth har skött detta 
med den äran, det är ordning 
och reda i klubbens finanser 
och jag är övertygad att så 
kommer det att vara även fort-
sättningsvis när Sune har hand 
om portmonnän.

Kenneth kommer även 
framöver att vara medlem i 
CAR och när han läser dessa 
rader, vill jag passa på att tacka 
honom för hans engagemang 
och insatser i klubben. Han har 
varit hårt belastad i sitt arbete 
på Scania, med bland annat 
många resor runt om i världen. 
Trots detta har han skött sitt 
uppdrag i klubben på ett oklan-
derligt sätt, tack Kenneth!

Styrelsen har beslutat att 
klubben skall sponsra Joakim 
Darbom i hans satsning på TCR 
serien där han kommer att köra 
en av Romeo Ferraris Giuliettor 
på Imola i september (läs mer 

under CAR nyheter på web-
ben). Flera enskilda medlem-
mar är också med och stöttar 
satsningen och klubben kom-
mer att bidra med lika mycket 
pengar som tillsammans satsas 
av medlemmarna, maximerat 
till 15.000 kr. Får vi in 15.000 
kronor i medlemsbidrag, satsar 
klubben 15.000 = 30.000 Kr. 
Förhoppningsvis är detta bara 
början på en framtida karriär för 
Joakim i Romeo Ferrari-stallet 
och att vi får se honom på 
fler tävlingar i Giuliettan, som 
förresten bär Club Alfa Romeo 
Svezias dekaler, bland andra 
sponsorers. Även om man som 
klubbmedlem inte är engagerad 
eller intresserad i tävlings-
verksamheten, bär ändå vårt 
märke Alfa Romeo på en stark 
tradition av tävlande, det sitter 
liksom i generna. Bland annat 
därför bedömde en majoritet 
i styrelsen sponsringen på 
Joakim Darboms satsning som 
motiverad, så nu håller vi tum-
marna för hans framgång på 
banorna.

En del av Alfas tävlingshis-
toria beskrivs för övrigt på Mille 
Miglia-museet i Brescia i Italien. 
Vi besökte museet under 
semesterresan. Vinjettbilden är 
därifrån.
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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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MILJÖBEGREPPET ÅTERANVÄNDNINGNÄR BIRGER FICK EN LILLASYSTER
Vår 2cv står utan förgasare och 
blockerar garaget där bilen som 
fungerar väntar. 

Jag lovar mig varje gång 
att undvika bilar som behöver 
renoveras men smyger alltid 
upp nya objekt. Troligen är det 
tillfredsställelsen att att ställas 
inför ett problem där det går att 
tänka ut en lösning. Och när 
lösningen är uttänkt tar jag med 
lösningen och använder den för 
att åtgärda problemet och där-
efter fungerar bilen ofta igen. 
Denna loop av återanvändning 
är svår att hitta utanför garaget. 
Det är mest köp, slit och släng, 
och inte mycket slit, för saker 
går sönder direkt.

Miljöbegreppet återanvänd-
ning är kontroversiellt i bilvärl-
den. Teknikens värld gjorde 
en jämförelse mellan att köpa 
en äldre bil och en nytillverkad 
laddhybrid och köra 6000 mil. 
En av jämförelserna var en 10 
år gammal Golf 1.4 TSI som gav 
9,54 ton CO2 jämfört med en 
nytillverkad laddhybrid Golf GTE 
som gav 24,78 to CO2.  

Nytillverkningen ger så stor 
miljöpåverkan att det lönar 
sig att fortsätta ta hand om 
din gamla och funktionella 
bil. Reparationer påverkar 
men bedömningen var att det 
krävdes en ohyggligt dålig 
bil för tangera nytillverkning. 
Katja Tasala Gradin, dok-
torand på Institutionen för 
Maskinkonstruktion, Eco Design 
på KTH sa i reportaget att det 
inte är ekologiskt hållbart att 
byta en funktionell bil mot en 

I östersund finns en ganska stor 
sjö och det är nog därför någon 
Jämte döpte den så fantasifullt. 
Storsjön helt enkelt. I denna sjö 
skall det enligt hälften av befolk-
ningen i Jämtland finnas ett 
ohyggligt odjur som i modern 
tid har dock har döpts till Birger. 
Nu liknar inte den moderna 
Birger något annat än en snäll 
och barnvänlig salamander som 
dyker upp i alla parader och 
andra barnkommersiella sam-
manhang. Långt ifrån det blod-
törstiga och skräckinjagande 
monster från sägnen. Hur som 
så helst gillar jag tanken mer 
på en egen Mini-Nessie som 
simmar omkring och har skrämt 
brallorna av invånarna sedan 
urminnes tider. Senast i veckan 
hade någon sett vidundret igen. 
Det sker med jämna mellan-
rum och min sambo har också 
sett Birger. Jag tror henne inte 
men det kan göra det samma 
egentligen då övertygelsen från 
henne och mitt totala logiska 
förnuft krockar och osämja i 
familjeledet uppstår. Men vad 
har detta med redaktörens 
tankar denna gång kanske ni 
undrar.

Jo för ett par veckor sedan 
skedde ett av dessa impuls-
inköp av bil åter igen. Helt på 
klassiskt vis var det först att jag 
inte riktigt vet varför jag svarade 
på annonsen. Jag vill ju inte ha 
fler bilar egentligen. Och ingen 
sån heller egentligen. Aha.. 60 
mil bort vilken tur! Jaså vi ska 
till Stockholm i helgen ändå och 
hälsa på svärfar. Kan väl kolla 
på den om vi ändå är just 60 
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mil hemifrån. Elakt mot säljaren 
att först verka intresserad och 
sedan kliva av. Väl på plats i 
södra Stockholm med barn 
och hund i bilen så stod man 
där på uppfarten och sparkade 
däck. Säljaren som nog inte 
ville sälja om inte dennes fru 
hade andra planer för utrymmet 
där den stod parkerad matade 
mig ihärdigt med alla skavanker 
och småfel. Så skönt tänkte 
jag att då kan jag slingra mig 
ur detta med lite ära i behåll för 
vem köper en bil där säljaren 
har inverterade säljambitioner. 
Men visst för saken skull så kan 
jag väl ta en provtur runt kvar-
teret men någon affär skulle 
det inte bli. Skönt att ekonomi 
och familjefrid var säkrat och 
återställt. 

Sen gjordes misstaget! För 
nu var familjen lastad och start-
nyckeln vreds om… 3,2 liter 
fulländad italiensk Busso-sexa 
vaknade till liv och ventilera-
des ut genom ett grovt Super 
Sprintsystem någonstans där 
bak. Jag tror jag kom en bit 
in på trean vid första rödlju-
set innan habegäret tog total 
kontroll och jag i falsett skriker 
åt min sambo att denna bil 
lämnar jag inte kvar här. Då 
hade provturen inte passerat 
en enda kilometer utan snarare 
600 m. Där och då bestämde 
jag mig. Den ska utan villkor 
med hem till Jämtland. Den är 
redan min och jag var för nog 
redan såld när nyckeln vreds 
om. Ska man undvika bilköp så 
vrid aldrig om nyckeln och än 
mindre svara lite halvljumt på 

annonser mest för skojs skull. 
Dem blir blodigt allvar. Vad det 
var för bil? Jo hon är en 156:a 
GTA Sportswagon i väl använt 
bruksskick av 2003 års modell 
som blev Jämtlandsregistrerad 
denna dag. Den är inte perfekt 
på något sätt vad gäller skicket 
men det är det jag gillar. Den 
ser ut som en vanlig välanvänd 
156:a med lite mer hull runt 
midjan men som den går. Och 
hur kan en bil få låta som den 
gör utan att man blir beskattad 
på något sätt i skattetryckets 
högborg. Och mätare grade-
rad till 300 km/h är – jag vet 
fånigt  – men det inger en skön 
respekt i världen av mina vän-
ner som inte delar mina känslor 
för märket. Och handen på 
hjärtat ni som läser detta. Kan 
man hitta mycket roligare bil för 
samma pris som en begagnad 
släpvagn? Den har i alla fall inte 
250 hk och skinnklädsel som 
färgmatchats mot dörrsidorna. 
Och det står GTA på alla mat-
tor. Bara en sån sak förtjänar en 
djup bugning.

Färden hem gick genom 
dem Jämtländska skogarna 
med stundtals nervevade rutor. 
En otroligt körglad maskin som 
låter som en jag vet inte vad. 
Lätt bludder och gurgel tills 
man låter spjällen ställas på vid 
gavel och urkraften kommer på 
i princip vilken växel man än har 
i för tillfället. Så rackarns under-
bart och vanebildande. Väl 
hemma på uppfarten skickade 
jag ett sms till säljaren och tala-
de om att allt gått bra vilket jag 
lovat. Han var ju lite orolig med 

tanke på alla skavanker.

Då fick jag veta av säljaren 
att bilen hette Maja precis som 
min brorsdotter som också är 
en favorit. Så där står jag på 
min uppfart och ”Maja” står 
och knäpper och luktar så där 
som Alfor gör när dem fått 
stressa lite längs rätt och kro-
kigt underlag. Lite bränd olja 
och lätt svårtolkad blandning 
av varma bromsar och säkert 
andra detaljer som också blivit 
lite varma. 

Då tittar jag ut över Storsjön 
och känner att det kommit en 
nytt Storsjöodjur till bygden. 
Maja Monster. 

Birger, du har fått en lilla-
syster!

Kör hårt men säkert givetvis!

MAGNUS PETSEN

Får jag presentera Birger.

nytillverkad.

Det finns förstås flera vyer. 
Många av våra bilar är äldre än 
10 år och har antik avgasrening, 
men de används sällan, några 
används aldrig och de är sällan 
nytillverkade. Men principen är 
tänkvärd.

Vill du återuppleva ett 28 år 
gammalt miljösprång köper du 
en Alfa Romeo 164 från 1989. 
Det var två år efter lanseringen 
och miljöutvecklingen gav oss 
katalysatorn, men Bussosexan 
hickade till och tappade 15 hk. 

Det har varit en fantastisk 
uppslutning på Klöverbladets 
firande av Alfa Romeo 164 
som fyller 30 år. De roligaste 
historierna, som ofta kräver 
perspektiv, handlar om bilar 
som fungerar ganska bra. Bo 
Törnmalm berättar med stor 
humor om när motorhuven på 
hans 164 får två växande bulor 
på motorvägen. Han avslöjar 
också varför familjen inte kunde 
åka till Thailand 1998.

Det är lika trevligt att läsa 
historier som förväntas beskri-
va problem men inte gör det. 
Roland Sjölanders berättelse 
om deras 164 3.0 beskriver 
bara nöje och ett hiskeligt drag.

Bilar som inte fungerar alls 
är en otymplig hög metall, 
ibland vacker men ofta ett irri-
terande hinder i din hobby. Likt 
en musikintresserad med en 
nållös vinylspelare når man inte 
riktigt fram. Men vår hobby har 
flera grenar.

Ignorera rishögen och smit 

iväg till en kompis med en fung-
erande bil. Åk på utflykt, träffa 
andra som har vackra metall-
högar på tomten. Få energi av 
det sociala, det är både roligt 
och viktigt. Ska du få pjäsen 
på garageuppfarten att tillföra 
bensin till cylindrarna och röra 
på sig igen måste du prata runt 
innan du hittar till Håkan på 
Förgasarteknik i Söderköping.

Lyckligtvis finns klubb-
medlemmar som hjälper oss 
att samlas och mötas. I detta 
Klöverblad kan vi läsa hur Lars 

Ryefalk ordnade en lyckad träff 
i Hjo Centrum. Det kom 27 ita-
lienska fordon och 40 deltaga-
re. En träff som säkert kommer 
upprepas.

På hemvägen från arbetet 
såg jag en Volvo 245 på en 
parkering. En björk hade växt 
genom asfalten upp mellan 
kaross och stötfångare och 
sedan stärkt ut grenarna och 
njutit av fotosyntesen. Jag får 
inte låta vår 2cv slå rot på gara-
geuppfarten.
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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

Nu är det höst. (Så var 
sekreterarspaltens främsta 
plikt uppfylld!) Men att-gö-
ra-listan för Bertonen är 
ungefär lika lång som 
innan sommaren. Bertonen 
och jag har tillbringat 
huvuddelen av somma-
ren på olika håll. Jag på 
Gotland och Bertonen i 
Stockholm. Lite mer om 
det längre ned.

Om det nu inte händer så 
mycket med Bertonen hän-
der det desto mer i klubben. 
Styrelsen jobbar oförtrutet 
vidare med webben. Det är 
Charlotte som driver det arbe-
tet. Vi har också börjat förbe-
redelser för höstfesten. Ett nytt 

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!

TIDEN GÅR FORT – 
FÖRBEREDELSERNAS TID ÄR NU

ALFA ROMEO STATISTIK

inslag i CARs verksamhet. I och 
med att vi byter verksamhetsår 
till kalenderår hamnar årsmötet 
i februari/mars. Årsmötesfesten 
som också varit en avslutning 
för tävlingsserien Challenge 
med prisutdelning m m hamnar 
därmed långt från säsongsav-
slutningen. 

HÖSTFEST I JÖNKÖPING 
OCH ÅRSMÖTE I 
STOCKHOLM

För att råda bot på det, och 
sprida lite ljus i höstmörkret, 
har vi beslutat ha en höstfest. 
Ola och Patrik har dragit igång 
projektet och förhoppningsvis 
kunnat lämna över det till en 
särskild arbetsgrupp.

Styrelsen har också så 
smått börjat förberedelserna 
för årsmötet. Om du som läser 
har idéer och förslag om klub-
bens verksamhet, så sitt inte 

och tjuvhåll på dem. Ingen idé 
att vänta till sista stund. Hör av 
dig.  Du kan skriva en motion 
till årsmötet eller skicka ett mej 
med ett par rader, så kanske vi 
kan hjälpas åt att formulera ett 
förslag. 

SOMMAR PÅ SKILDA HÅLL
Så var det det där med 

Bertonen. Visserligen var jag 
hemma hos Bertonen en dryg 
vecka i mitten av sommaren. 
Hustrun jobbar på ett börsno-
terat företag och det är tydligen 
otänkbart att de skulle kunna 
skicka ut en delårsrapport utan 
hennes medverkan. Själv klipp-
te jag gräs och fixade något 
med huset, jag minns inte vad. 
Någon kort tur med Bertonen 
blev det i och för sig. Men inget 
skruvande.

Jag har, som några vet,  
börjat skruva ihop en 2-liter-

smotor som ska i Bertonen. 
Den står nere i källaren. Arbetet 
med den kom naturligtvis 
också av sig när sommaren 
kom. Nu när sommaren är slut 
står den fortfarande där.  

OMVÄGAR
Ibland ser jag den lite som 

ett förhoppningsfullt barn som 
skiner upp när jag kommer. 
”Nu ska vi äntligen leka”.  Ni 
vet hur tungt det är att behöva 
göra barnet besviket. ”Nä, jag 
har inte tid”. Man blir modstulen 
och allt smakar gället en stund.

Lika ofta ser den där motorn 
ut som ett vilddjur. Den står där 
ihopkrupen till språng, beredd 
att slita mig i stycken om jag 
kommer för nära. Jag vet inte 
vilket som är värst. Jag försöker 
gå omvägar för att slippa se 
den.

För en tid sedan ringde en medlem och önskade lite information 
kring försäljningsutvecklingen för Alfa Romeo. Nedanstående 
är ett försök i den riktningen, som möjligtvis kan verka lite rörig, 

eftersom den hämtats från olika källor och att avstämningsperi-
oderna skiljer sig något.
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Totalt Alfa Romeo i Europa + 39,4%	 	          Alfa Romeo i Sverige + 450% 


Totalt Alfa Romeo i USA + 1354%         	 	 Vad gäller modellstatistik, ser det ut som att 
	 	 det sålts 15 813 Giulia och 8 211 Stelvio i 	
	 	 perioden januari - juli i år, totalt över hela 	
	 	 världen. 

 

	 	 Försäljningen i Sverige under jan - aug fördelar 
	 	 sig  på 228 Giulia, 68 Giulietta och 56 Stelvio.


	 	 Statistiken har hämtats från Bil Sweden vad 
	 	 gäller de Svenska siffrorna och från FCA 	
	 	 Italien för övriga siffror.


	 	 Eftersom materialet hämtats från olika källor, 
	 	 reserverar sig KB´s redaktion för ev. 		
	 	 felaktigheter                                                                                       
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på 228 Giulia, 68 Giulietta och 56 Stelvio. 

Statistiken har hämtats från Bil Sweden vad gäller de Svenska 
siffrorna och från FCA Italien för övriga siffror. 

Eftersom materialet hämtats från olika källor, reserverar sig KB´s 
redaktion för ev. felaktigheter                                                                                       
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SKICKA IN VIKTIGA DATUM FÖR TRÄFFAR, 
AKTIVITETER M.M. TILL 

REDAKTOR@ALFAROMEO.ORG

KLUBBAKTIVITETER 2017

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

I nästa nummer av Klöverbladet kan ni bl.a. läsa fortsättningen 
på Giorgetto Giugiaros liv och Björn Carlssons Montrealrenovering. 

Landar i din brevlåda under vecka 50.
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Jag heter Sune Karlsson och 
blev hastigt och lustigt invald 
i styrelsen när den eminente 
Kenneth Larsson emigrerade 
till det stora landet i väster. 
Sedan dess har jag också 
tagit över rollen som kassör. 
Vardagarna tillbringar jag på 
Örebro universitet där jag för-
söker lära studenterna allt om 
sannolikheter och hur man 
kan dra slutsatser från data.

Mitt bilintresse började 
tidigt även om det i början, 
något missriktat, fokusera-
de på konstiga tyska bilar 
med tvåtaktsmotorer. Vid 
lite mognare ålder började 
intresset för Alfa Romeo att 
vakna även om det för egen 
del mest blev Saabar. Jag 
var djupt avundsjuk på stu-
dentkamraten i Uppsala som 
bruksade en Bertone när jag 
själv körde Saab 99 (som 
inom parantes sagt är minst 
lika mycket en designklassi-
ker i de tidiga årgångarna). 
Den riktiga vändpunkten kom 
en vårdag 1999 när jag gick 
förbi en parkerad 156a på 
väg till lunchrestaurangen 

HEJ ALFAVÄNNER
och insåg att det nog var 
den snyggaste bil med fyra 
dörrar jag sett. Snart därefter 
blev jag Alfaägare för första 
gången, en röd 156 2.0TS. 
Eller en ”chick magnet” som 
en italiensk kollega uttryckte 
det. Inte för att det hjälpte 
mig särskilt mycket på den 
fronten även om Nannan så 
här i efterhand har erkänt 
att hon var lite imponerad av 

bilen (min livskamrat är djupt 
ointresserad av bilar och jag 
tror det mest var färgen).

2011 började jag delta 
i klubbens banmöten och 
sedan några år är jag också 
med och arrangerar dessa. 
Någonstans där, i umgänget 
med alla trevliga Alfisti, slog 
viruset till på allvar och jag 
började köpa bilar snabbare 
än jag sålde dem. Resultat 

är att stallet just nu består av 
en Alfetta GTV som tillbringar 
alldeles för mycket tid på pall-
bockarna, en 156 GTA som 
får tjänstgöra på banmöten 
och som sommarbruksis, en 
Junior Zagato som jag impor-
terade från Italien 2016 och 
det senaste tillskottet är en 
Gulia Veloce.

Instiftad vid årsmötet 2005.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pristagare utses, meddelas och premieras på årsmötet.

Samma bil kan endast delta en gång.

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

Sänd ditt förslag med dokumentation till 
styrelsen@alfaromeo.org

Club Alfa Romeo Svezia
RENOVERINGSUTMÄRKELSE
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Klubbens styrelse hade kallat 
till extra årsmöte i samband 
med middagen på Carinas 
Kök och Bar i Hällekis. Vid ett 
extrainsatt årsmöte, får enligt 
klubbens stadgar bara en 
fråga behandlas och denna 
enda fråga var att utse en 
ersättare i styrelsen efter 
Kenneth Larsson som flyttat 
till USA.

Valberedningens förslag 
var Sune Karlsson, Örebro. 
Förslaget mottogs väl och 
Sune valdes enhälligt som 
ledamot i Club Alfa Romeo 
Svezias styrelse. Styrelsens 
ordförande avslutade mötet 
med att tacka Kenneth 
Larsson för hans arbetsinsats 
för klubben och önskade 
Sune Karlsson välkom-
men som styrelseledamot. 
Klubbens styrelse utsåg två 
dagar senare Sune som kas-
sör i klubben.

Vid middagen presentera-
de Stefan Atterhall klubbens 
satsning på Joakim Darbom 
som erbjudits en plats i en 
av Romeo Ferraris stallets 
Giuliettor. I första hand 
gällde detta en tävling på 
Imolabanan i Italien helgen 
den 9 - 10 september, men 
förhoppningen är att det kan 
leda till fler ”styrningar” i tea-
met.

Joakim berättade vid 
middagen om satsningen, 
testkörningar och övriga för-

Klubbens ordförande Ola 
Söderpalm vid det extrainsatta 
årsmötet.

Några av de 70 deltagarna vid middagen och årsmötet.

Italiensk Buffé. Stefan Atterhall och Joakim Darbom

EXTRA ÅRSMÖTE I CLUB 
ALFA ROMEO SVEZIA

beredelser inför tävlingen på 
Imolabanan. Han kommer 
också till klubbens höstfest 
i Jönköping för att dela med 
sig av resultat och erfaren-
heter.

TEXT: OLA SÖDERPALM. FOTO: AXEL LINDGREN

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 Joakim Darbom visar bilder/film från TCR-seriens tävling på Imola, 
 där han körde en av Romeo Ferrari-teamets Giuliettor.

22.30 Bildvisning/film från årets medlemsresa till Silver Flag i Italien.

23.00 Prisutdelning Challange.

24.00 Avslutning.



12    KLÖVERBLADET NR 4 2017 KLÖVERBLADET NR 4 2017    13

DESIGN BY 

GIORGETTO 
GIUGIARO

/ITAL DESIGN
PRIMA PARTETEXT: MIKAEL ERIKSSON

FOTO: DIVERSE INTERNET

Århundradets designer och en viktig del av Alfa Romeos historia. Giorgetto Giugiaro där han trivs bäst; vid sitt skrivbord med pennan i handen.

Jag har under hela mitt vuxna liv skruvat med bilar, mestadels 
brittiska men alltid sneglat lite åt de tekniskt intressanta och 
vackra italienska bilarna. FIAT, Lancia men framförallt Alfa Romeo 
har alltid lockat men något köp blev det aldrig. 

Inte förrän jag en dag hade tröttnat på min Jaguar XJ6 och 
min Far föreslog att jag skulle köpa en magasinerad Alfetta GTV 
han kände till.

Alfetta GTV visste jag inte så mycket om mer än att den hade 
den klassiska ”Nord” fyran i helaluminium, växellådan bak och en 
stilren och kilformad sportig design. Köpet blev så småningom 
av och sakta började jag lära mig mer om GTV´n.

Ganska tidigt i informationssökandet dök namnet upp på den 
man som designat sportmodellen av Alfa Romeos familjesedan 
Alfetta: Giorgetto Giugiaro.

Jag är ingen kännare av bildesigners men vissa namn har 
man ju lagt på minnet genom åren och Giugiaro har man ofta 
hört talas om, bl a när  jag på 80-talet arbetade på SAAB och 
deras 9000-modell lanserades.Nu ägde jag ju dock en produkt 
designad av denne man och ville givetvis veta mer.

När jag började leta information om Giugiaro visade det sig att 
hans gärning var ganska omfattande. Jag  fick då idén att skriva 
en artikel om honom och Italdesign och i detta nummer kommer 
ni att få bekanta er med de tidiga åren i Giorgetto Giugiaros liv.

DE TIDIGA ÅREN OCH STARTSKOTTET FÖR KARRIÄREN

Giorgetto Giugiaro föddes den 7 augusti i Garessio i nordväs-
tra Italien och växte upp i en kreativ familj där pappan var konst-
när och farfadern arbetade som kyrkomålare.

Faderns önskan var att även unge sonen skulle bli konstnär 
men detta hårda och knapra liv var inget som Giorgetto var att-
raherad av.

Vid 14 års ålder skriver han in sig på den berömde karika-
tyrtecknaren och akvarellmålaren Eugenio Colmos, också känd 
under pseudonymen Golia, designskola i Turin. Golias brorson 
och tillika Fiats chefsingenjör Dante Giacosa ser vid ett tillfälle 
Giugiaros bilskisser och erbjuder honom omedelbart en lärlings-
plats på Fiat.  

1955 får han anställning på Fiat Special Vehicles Styling 
Center på Mirafiorifabriken men hans närmaste chef är föga 
imponerad av hans arbete och refuserar under följande fyra år 
alla Giugiaros projekt. Detta kommer inte att vara sista gången 
som han omges av skeptiker.

En ung och frustrerad Giugiaro visar under 1959 några skis-
ser för den etablerade designern Nuccio Bertone som låter 
honom göra en ”provdesign” för Bertone. Giugiaro blir snart kon-
taktad av Nuccio; ”Du vet designen som du fick göra på prov…
Alfa Romeo köpte den så jag tror det är lika bra att du börjar 
arbeta för mig”. Det tog inte lång tid innan unge Giorgetto var 
Bertones chefsdesigner.

Provdesignen som såldes blir Alfa Romeo 2000 /2600 Sprint, 
Giorgetto Giugiaros första produktionsbil. På denna första design 
åt Alfa Romeo finns nytänkande från Giugiaros sida; vid denna 
tidpunkt utgår oftast bilarnas sidolinje från huvudstrålkastarna 
som placeras utstickande längst ut och längst fram på karossen. 
Från framlamporna och bakåt löper sedan karossens midjelinje. 

Med 2000 Sprint ändras detta med ett modernare formspråk, 
framlyktorna flyttas in i grillen och syns således inte från sidan. 
Fronten i sig blir mer en del av bilens totala linjespel och styr 
sedan naturligt midjelinjens flöde bakåt.

Under det tidiga 60-talet är Giugiaro produktiv. Under hans 
militärtjänstgöring hyr Nuccio Bertone ett hotellrum åt honom där 
han skissar på Giulia Sprint GT, ”Bertonecoupén”, under lediga 
stunder. Hans andra produktionsmodell BMW 3200 CS släpps 
1961.

Man börjar nu också se bredden i Giorgetto Giugiaros för-
måga som designer; han ritar en unik ”one off” Ferrari 250 GT 
”Sharknose” åt Nuccio Bertone för att i andra stunden designa 
en enkel bil som Simca 1000/1200 S samtidigt som han skapar 
Gran Turismovagnen Iso Rivolta GT300. Fortfarande är det bilar 
som gäller men framtiden kommer att visa på andra förmågor 
också…

Biljetten in i designvärldens finrum. Giugiaros provdesign gav honom 
omedelbart en plats hos det etablerade designhuset Bertone. Smäckra tak-
stolpar, stora glasytor och framlyktorna omslutna av grillen. Alfa Romeo 
2000 Sprint från 1960 var starten på ett nytt formspråk hos Alfa Romeo.

En sportvagn för få. Ferarri 250 GT SWB ”Sharknose”. Bilen på bilden 
ingick under tre decennier i ”The Lorenzo Zambrano Collection” men sål-
des 2015 på Pepple Beach auktionen för 16,5 miljoner dollar…

Designad på fritiden under militärtjänsten. 1963 kommer Giulia Sprint 
GT, poulärt kallad ”Stepnose” för sitt lilla luftintag i huvens framkant.
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Här bör inflikas att under 60-talets mitt är konkurrensen sten-
hård bland italienska bildesigners. Giugiaro ingår tillsammans 
med Leonardo Fioravanti (Ferrari GTB/4 Daytona, 512 Berlinetta 
Boxer, F40 m fl) och Marcello Gandini (Lamborghini Miura, 
Countach, Alfa Romeo Montreal, Lancia Stratos…) i ett sällan 
skådat triumvirat av bildesigners som föddes med endast ett par 
månaders mellanrum 1938, snacka om att stjärnorna måste ha 
stått i en gynnsam position för oss biltokar då…

När så Bertone vill anställa Marcello Gandini i början av 1966 
behöver man väl ingen större fantasi för att föreställa sig tonen i 
Bertones direktionsrum när det italienska blodet kokade under 
diskussionerna rörande om det möjligtvis kunde finnas plats för 
två giganter samtidigt i bolaget…

Giugiaro surnar till och avslutar sina uppdrag för Bertone och 
börjar istället hos konkurrenten Ghia som vid denna tidpunkt 
leds av den eldige Argentinaren Alessandro de Tomaso. De 
Tomaso nyttjar omgående Giugiaros tjänster och släpper redan 
på 1966 års Turinsalong De Tomaso Mangusta. 

Mangustan är också designmässig premiär för Giugiaros 
”folded paper”period. Namnet på stilen kommer av de ofta raka, 
skarpa kanter som även liknas vid origamikonsten, en avancerad 
japansk pappersvikningsteknik.

Under sin korta tid hos Ghia hinner han också med att rita 
klassikern Pantera åt De Tomaso och Maserati Ghibli, där man 
kan börja skönja framtidens Alfetta GTV´s långsluttande bakre 
taklinje och tvära avslut.

STENHÅRD KONKURRENS, CANGURO OCH FLYTT TILL GHIA

Under 1963 gifter han sig med Maria Teresa Serra (som han 
fortfarande efter 54 år är gift med) och under 1964 släpper han 
en ny designstudie som också är hans personliga favorit Alfa: 
Alfa Romeo Canguro.

Den lilla vackra Canguron är en konceptbil där Alfa gav 
Giugiaro uppdraget att skapa en liten och billigare landsvägs-
sportvagn än Zagatos dyra och exklusiva Alfa Romeo Giulia TZ. 
Man använde rörramschassiet från TZ (Tubolare Zagato), enligt 
Giugiaro var det Zagato som byggde dom snabbaste och bästa 
racing Alforna vid denna tiden. 

Giugiaro exprimenterade med låg vikt och bra aerodynamik 
för att skapa en snabb bil trots relativt liten motor vilket ledde 
dels till användandet av glasfiber som karossmaterial men även 
till att det blev den första bilen med vindrutan limmad slätt mot 
karossen för minsta möjliga luftmotstånd. Fokuset på låg vikt 
resulterade i en nätt vagn som endast vägde 650 kg.

På denna tiden kördes ofta prototypbilar till och från de stora 
bilsalongerna, något som skulle vara otänkbart idag och även 
motorjournalister tilläts frikostigt att testa bilarna. Endast några 
timmar efter 1964 års Parissalong där Canguron visades och 
lovordades totalkraschar en motorjournalist det enda exemplaret 
som byggts av bilen på Monzabanan…

Under 70-talet köps bilen för 35 dollar (!) av den tyske motor-
journalisten Gary Schmidt som hittat vraket undanställt på en 
parkering vid Bertones Grugliascofabrik. Han lyckas få tag i eller 
tillverka många av delarna som saknas men orkar inte ro iland 
projektet och säljer bilen till den japanske bilsamlaren Shiro 
Kosaka som genomför en enastående renovering och 2005 vin-
ner Canguron prestigefyllda Villa d´Este Concours d´Elegance vid 
italienska Comosjön! 

Alfa Romeo Canguro i morgondiset före Parissalongen 1964.

Fantastisk ”röntgenskiss” där man ser den lätta men komlicerade rörra-
men som bär upp Canguron.

Canguron strålar som aldrig förr vid Villa d´Este Concours d´Elegance 
2005 efter en makalös renovering av en ovärderlig bit Alfahistoria.

Nya tider, ny design. DeTomaso Mangusta blir startskottet för Giugiaros 
”Folded paper design”, skarpa kanter och raka linjer.

I Maserati Ghibli´s bakdel kan man se grunden till vad som senare blir 
Alfetta GT/GTV, inget dåligt arv att förvalta…

På Turinsalongen i oktober visas Italdesigns första Alfa 
Romeodesign, konceptbilen Iguana. Bilen är baserad på Franco 
Scagliones röramschassie till den fantastiska Alfa Romeo Tipo 
33/2 Stradale.  Vid samma tidpunkt börjar designarbetet med 
coupeversionen på Alfa Romeos kommande familjesedan Alfetta, 
det som så småningom skall resultera i min inkörsport till alfa-
världen: Alfetta GTV. 

Giugiaros vision med Alfetta GT är en aerodynamisk sport-
kupe´där fyra vuxna kan färdas snabbt och bekvämt med gott 
om plats för bagage, inspirerad av Lamborghinis Espada som 
Marcello Gandini har designat.

Ytterligare element från en av Gandinis verk är ögonlocks-
liknande kåpor liknande gallren som återfinns på Alfa Romeo 
Montreal. Från Iguanan lånar Giugiaro linjen från de stora bakre 
sidorutorna som fortsätter i c-stolpens ventilationsutsläpp, de 
smala dubbla horisontella bakljusen och även vindrutan som 
försvinner ner under motorhuvens bakkant där också vindrute-
torkarna göms.

Italdesign är dock inte ensamma om designarbetet på Alfetta 
GT; Centre Stilo Alfa Romeo, Alfas egen designavdelning gör 
kraftiga ändringar i Giugiaros orginalkonstruktion. Smådetaljer 
som stötfångare och dörrhandtag ändras men även större för-

ITALDESIGN SER DAGENS LJUS

Giugiaro trivs inte med den styrda och kontrollerade miljön 
hos Ghia och slutar under -67 för att istället slå sig ihop med 
den skicklige ingenjören Aldo Mantovani, sin tvillingsjäl. 

I en intervju från 2014 pratar Giugiaro varmt om Montovani; 
”Aldo Mantovani var inte bara en brilliant ingenjör och kompetent 
tekniker, för mig var han nästan som en bror och lärde mig så 
mycket. När vi startade Italdesign var vi i perfekt harmoni med 
varandra.

Partners kan ha olika sätt att se på saker och vara ganska 
krävande att arbeta med men med Mantovani kände jag bara en 
stor frihet som designer. Under 40 års samarbete hade vi inte en 
enda argumentation eller konfrontation. Ett mirakel i sig! Till och 
med ett gift par bråkar mer än vi någonsin gjorde…”

Tillsammans startar dom Italdesign som under 1968 års 
Turinsalong  presenterar sig med dunder och brak där man visar 
upp sin mittmotorbil Bizzarini Manta, byggd på chassiet från en 
av Bizzarinis sportvagnsprototyper som använts på Le Mans, 
P538.

Aldo Mantovani. Giugiaros tvillingsjäl och andra halvan av ITAL design. 
Mantovani är trots sin tekniska brillians betydligt anonymare än sin part-
ner och det är mycket svårt att hitta information om honom.

Bizzarini Manta by ITAL design från 1968. Extrem design som satte 
nystartade ITAL design på världskartan.

Bakifrån kan man se designelement som Iguanan senare lånar ut till 
Alfetta GT, t ex de smala, liggande dubbla bakljusen.

Tidiga skisser som visar vad som var Giugiaros vision om hur Alfettans 
sportversion skulle se ut. Bilen var betydligt större än vad som seder-
mera blev produktionsversionen Alfetta GT och inspirationen från 
Lamborghinis Espada är tydlig.

ITAL designs första Alfa, den råa Iguana som visas på 1968 års 
Turinsalong.
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ändringar görs, ”ögonlocken” över strålkastarna stryks till exem-
pel och ersätts av en liten vågform på frontens överkant. 

Men det som retar Giugiaro mest är förändringar i mått och 
proportioner på bilen samt att man inte vågar behålla designen 
med att ha vindrutan neddragen under huvens bakkant och 
därmed gömma vindrutetorkarna, detta anses vara ett alltför 
djärvt designdrag som idag är standard i bildesign. Bråket kring 
ändringarna slutar med att Italdesign/ Giorgetto Giugaro vägrar 

Information, bilder 
och idéer från:

Netcarshow.com
Italdesign.it
Oldconceptcars.com
Petrolicious.com
Hemmings.com
Nikon foto by Damiano Ceron
Seikowatches.com
Carmagazine.co.uk
Automobilemag.com
Ultimatecarpage.com
Youtube.com
Google.com
Wikipedia.org

Första generationen av Alfetta GT från 1974 blev inte som Giorgetto Giugiaro ville ha den men enligt mig är slut-
resultatet sanslöst vackert ändå.

sätta sin signatur på bilen till en början men numer står GTV´n 
med som en av Italdesigns konstruktioner på deras hemsida 
(men man nämner avsaknaden av den neddragna vindrutan och 
gömda torkarna).

Där lämnar vi Giugiaro och Italdesign för denna gången. I 
nästa nummer av Klöverbladet fortsätter berättelsen med hem-
liga projekt, skeptiska tyskar och den troligtvis bästa pastan. 
Missa inte detta!

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!

Skaraborgs Sportvagns-klubb 
är en aktiv klubb med klubb-
träffar varannan tisdag under 
sommarsäsongen och i år var 
samlingsplatsen Wrågården 
utanför Falköping.

Till varje träff bjuds en 
bilklubb in och av tradition 

ALFA ROMEO BLAND BISONOXAR
är Club Alfa Romeo en av 
dessa. I år blev det säsongs-
avslutningen den 5:e septem-
ber som tyvärr var en gråmu-
len och regnig kväll som pga 
vädret bara samlade åtta bilar 
från vår klubb och 30 bilar 
från Sportvagnsklubben. En 

TEXT OCH FOTO: LARS RYEFALK

kväll med bra väder så brukar 

uppåt 100 bilar komma samt 

4-5 Alfa då vi är ett antal som 

är med i båda klubbarna.

Träffen innehåller alltid en 

trevlig tipspromenad samt fika 

alternativt Bisonburgare som 

är gjorda på djur uppfödda på 

gården.

Mer info om Sportvagns-

klubben och bilder från träf-

farna ser ni på 

www.sportvagn.com

www.auto-italia.net  Tel: 00 44(0)1462 811115

CLUB SPECIAL OFFER
15 ISSUES FOR THE PRICE OF 12 £65.00.

FOR DETAILS EMAIL;
claire@gingerbeerpromotions.com

THE MAGAZINE FOR OWNERS AND ADMIRERS OF ITALIAN CARS
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ALFA ROMEO FIRAR 50-ÅRSDAGEN AV DEN 
LEGENDARISKA 33 STRADALE

MOTOR

Bakmonterad längsgående, 90° V8, 
block och topplock i lättmetall, två 
ventiler per cylinder, två kedjedrivna 
överliggande kamaxlar. Spica indirekt 
bränsleinsprutning, två fördelare, två 
spolar, två tändstift per cylinder, torr-
sumpssmörjning.

CYLINDERVOLYM 
1995 cc (78x52,2 mm).

EFFEKT OCH VRIDMOMENT
230 hk vid 8800 rpm.

KRAFTÖVERFÖRING
Bakhjulsdrift, hydrauliskt manövrerad 
bakmonterad torr-lamellkoppling, sex-
växlad + back.

CHASSI
Svetsade rörformiga element, glasfiber.

33 Stradale är en ikonisk bil. Den perfekta blandningen av 
avancerad teknik, racingmekanik och en unik och helt egen 
stil. Nu fyller ikonen 33 Stradale 50 år. 
Denna nya stora Alfa Romeo presenterades den 31 augus-
ti 1967. Den stod på tröskeln till den italienska Formel 

1 GP-världen och blev en sammansvetsad länk mellan 
racingvärlden och gatbilarna. Som bevis på sin position 
fick 33 Stradale bära dekalen med den berömda fyrklövern 
Quadrifoglio. Denna omskrivna dekal användes för första 
gången av Ugo Sivocci 1923 och blev sedan under 60-talet 

synonymt med Alfas högprestandavagnar som exempelvis 
Giulia Q..
33 Stradales tidlösa skönhet, skapad av Genius Franco 
Scaglione och den teknik som härrör från Tipo 33, gör den till 
en av Alfa Romeos mest representativa ikoner. En superlativ 

medlem av en familj av bilar som är födda för att vinna och för 
att synas.
Den här bilen och 33-sektionen låg till grunden och försåg  
Alfa Romeo med en lång era av fantastiska framgångar. Detta 
uppmärksammas av Museo Storico Alfa Romeo i Arese i en 

KAROSSERI
Coupé (Franco Scaglione).

FJÄDRING
Fram: oberoende, bärarmar, spiralfjäd-
rar, hydrauliska stötdämpare, kräng-
ningshämmare. 
Bak: oberoende, bärarmar, spiralfjäd-
rar, hydrauliska stötdämpare, kräng-
ningshämmare.

BROMSSYSTEM
Dubbla kretsar, skivor runt om.

MÅTT
Axelavstånd : 2350 mm, Längd: 3970 
mm, bredd: 1710 mm, Höjd: 990 mm.

VIKT
700 kg.

HÖGSTA HASTIGHET
260 kph.

BILAR (producerade)
18 (chassi).

FOTO: THOMMY LEHRGRAFVEN
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FOTO: ALFA ROMEO tillfällig utställning. Denna utställ-
ning är 33-inspirerad resväg som 
berättar sin historia med ledande 
karaktärer involverade och de 
framgångar som uppnåtts under 
storhetstiden för dessa fantastiska 
bilar.
Det börjar naturligtvis med bilarna 
i sig självt och då främst med pro-
totypen av 33 Stradale. Stradalen 
har fått en permanent paradplats i 
museet på den mest prestigefyllda 
positionen.
Den har placerats framför den 
mäktiga installationen som i 
badande ljus beskriver Alfas DNA 
koncept. 33 Stradale är en modell 
som fortfarande hedras för sin 
optimering och sin perfekta balans 
av innovativ teknik och vackert 
linjespel. Allt detta kapslas in och 
beskrivs med ett av Alfas kända 
favorituttryck ”Nödvändig skön-
het”. Eller som italienarna uttryck-
er det ”La bellezza necessaria”
Utställningen fortsätter sedan 
med fem av de 6 konceptbilar som 
härrör från 33 chassit, skapad av 
den stora mästaren i bildesign, 
Carabo, Leguan, 33/2 Special, 
Cuneo och Navajo. Vidare följda av 
33/2 Daytona, 33/3, 33 TT12 och 
33 SC12 turbo. 
Och många fler kapitel har skrivits 
om bilar som har haft ett varak-
tigt inflytande på all Alfa Romeo-
produktion, från 1967 och ända 
fram till idag.

Utställningen av Museo Storico i 
Arese, har getts namnet ”33 La 
bellezza necessaria” och kommer 
att vara öppen för visning från 31 
augusti under öppettiderna för 
museet.
Det är det första av ett program av 
händelser som museet tillsammans 
med Alfa Romeo och FCA Heritage 
verkställer.
Man firar nu 33 Stradales 50-årsju-
bileum, vilket understryker länken 
mellan historia och en oändlig 
inspirationskälla för skapandet 
av nya modeller. Samt att även i 
framtiden balansera innovation 
med bevarande av det genetiska 
arvet som ger varje ny Alfa Romeo-
modell en unik identifierbar iden-
titet.

Turin, 29 augusti 2017
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färgen, samtidigt som jag letade 
djupt i min minnesbank över vad 
det kunde vara för modell. 

Askkoppen mitt i bilen var 
öppen kommer jag ihåg, för jag 
vet att jag tänkte ”sitter folk och 
röker i den här fina bilen”. Och 
just på askkoppens lock är det 
enda stället på bilen där det står 
Montreal. 

Jag missade den ledtråden 
alltså.

Detta var innan telefonka-
meror och internet, så man var 
tvungen skaffa sig en minnesbild 
i huvudet för att senare jaga fram 
en bild på den i en bil-tidning, 
eller kanske till och med bibliote-
ket om man inte hade nån fakta-
bok om detta bilmärke hemma.

Jag blev ju efter en stund 
tvungen att gå in i Tobaksaffären, 
men lovade mig själv att ha koll 
på om och när ägaren till bilen 
kom, för att då kunna rusa ut och 
”ställa ägaren till svars” om denna 
fantastiska bil.

Det bar sig inte bättre än att 
jag varken såg eller hörde när 
ägaren kom ut till bilen och åkte 
därifrån. 

Så när vi kom ut var bilen 
borta. 

Det skulle ta mig ytterligare 
nästan ett år innan jag fick reda 
på vad det var för modell. Ett 
frustrerande år. Jag gick inte till 
biblioteket, utan letade i tidningar 
som Bilsport, Teknikens värld och 
Automobil.

Så här med facit i hand så vet 
vi ju att ”Montrealen” inte varit en 
särskilt populär bil, framför allt i 
Sverige och speciellt vid denna 
tid, så att hitta bilder och repor-
tage om ”Montreal” var ganska 
fruktlöst.

Givetvis fanns det, som tur 
är personer som skaffade Alfa 
Montreal i Sverige, men dom var 
få, och dessutom verkade bilarna 
mest stå inne, och inte ute vara 
ute på vägarna.

En god väns far kom till 
undsättning lite oväntat. Född i 
början av 40-talet och med starkt 
bil-intresse med Alfa i synnerhet 
så hade han följt Alfa Romeo i 
alla tänkbara tävlingar, både som 

besökare och via tidskrifter. Han 
hade givetvis en Svensk köpgui-
de ”Åhlén & Åkerlunds förlags AB. 
Välja Bil” från 1971 där sidorna 
med Alfa var sönderbläddrade. 
Undrar varför? 

Och där på en sida var den. 
Alfa Romeo Montreal. Där kunde 
man läsa om det mesta om bilens 
prestanda etc, men priset var inte 
satt för svenska marknaden då 
som det stod i tidskriften ”Säljs ej 
i Sverige”. 

Skribent Folke Ortlieb på 
Åhlén & Åkerlunds förlags AB 
hade dessutom valt att ha en 
Alfagrill på framsidan av tidskrif-
ten. Dock inte en Montreal, utan 
en Giulia ”osthyvelnos”, mao en 
äldre bil än vad tidskriften hand-
lade om. Man kan ju fundera på 
om det var medvetet gjort, eller 
om det bara föll sig så. Men det 
är en annan historia. Tills vidare 
kan vi säkert enas om att välja att 
säga att det var för att det var en 
vacker bil.

Vi kan väl konstatera att det är 
lite enklare att skaffa information 
via internet idag, även om man 
får vara lite mer käll-kritisk med 
vad som informeras om. 

Jag har faktiskt köpguiden 
från -71 kvar, och det är ett kul 
tidsdokument. 

Jag som är uppväxt i en familj 
som älskat friidrott, längdskidor 
och fotboll, och dessutom har 
denna familj alltid kört Saab 
eller Volvo, och att vi dessutom 
bodde i ett litet typiskt Svenskt 
samhälle där man på fritiden 
antingen påtar i trädgården, eller 
på sin höjd är engagerad i lokala 
idrottsföreningen. Detta gjorde 
det svårt att odla ett motorintres-
se. Det var liksom inte det mest 
naturliga. Rally var det närmsta 
man hade runt knuten, och jag 
engagerade mig i detta lite grand. 
Mycket Volvo Amazon, 142:or, 
Kadetter och Ascona var det i de 
kretsarna. 

Nytaget körkort tidigt 1987 
och en Saab 99 från 1975 
inhandlades. Kan låta konstigt, 
men det var ett rebelliskt val 
bland kamraterna. Glad och nöjd 
med egna valet av bil så kom 
trots allt vändningen efter en ”lek-

tion i bilåkande” 1988 då ovan 
nämnda gode vännens far gått 
och köpt en helt ny Alfa 164TS. 
Då ställdes egna bilvalet på kant. 

Förvisso var detta en helt ny 
bil, men jäklar vad den gick att 
köra fort med. Framför allt när 
vägen svängde!

Sedan den gången 1988 så 
kontrollerades alla bil-tidningar 

efter reportage och annonser på 
Alfa Romeo, i första hand 116 
GTV som var lite av en drömbil. 

Många bilträffar besöktes, 
men trots det lyckades jag missa 
Montrealen ända fram till 1990.

Det gick ett par år efter första 
mötet, och den 10 maj 1992, 
ganska exakt två år efter mötet 
med min första Montreal köpte 

Alfa Romeo med stora kromade bokstäver.

Auto Deltas 3-liters V8.

Välja Bil från 1972.

...Det var någon gång i maj 1990 
som jag och min flickvän skulle 
besöka en kompis på dennes 
nya extrajobb i en tobaksaffär i 
Tannefors i Linköping. Där utanför 
tobaksaffären stod den, bilen 
som jag aldrig tidigare sett live. 

Trots stort bil-intresse och 
flitiga besök på bilträffar så kunde 
jag inte säga vad det vad för 
modell. Att det var en Alfa Romeo 
var utan tvekan med den grillen 
och dessutom ALFA ROMEO 
skrivet i stora kromade bokstäver 
på bakstammen.

Bilen talade på något sätt rakt 
in i kroppen på mig. Detta var ju 
min syn på bildesign förkroppsli-
gad. Det var ju så här en bil ska 
se ut. Jag hade bara inte kunnat 
sätta ihop det till en enhet framför 
mig tidigare. Dramatisk, vacker, 
kraftfull och smäcker, klassiskt 
men tidlöst, allt på samma gång, 
och i samma design. 

Det var som om man tagit 

de bästa design-detaljerna från 
många andra vackra bilar, och 
sedan förädlat dom till perfektion 
i en och samma bil. Ja, det var 
här som mitt intresse för Alfa 
Romeo verkligen tog fart. 

Och i detta ögonblick intog 

denna fantastiska skapelse en 
plats i mitt hjärta och liv.

Jag kan tänka mig att många 
fler upplevde något liknande 
första gången dom såg en Alfa 
Montreal. 

Den lämnar ingen oberörd 

vare sig man är bilintresserad 
eller ej, eller tycker om designen 
eller ej.

Vad hände sedan då? Jo, 
efter flera varv runt bilen i ett 
försök att insupa alla detaljer och 
utseendet och den djupt röda 

Vi fick ett par fantastiskt bra reportage i förra KB 3-17 om Montrealens tillkomst och bakgrund, så jag 
ska försöka undvika att repetera det som redan är sagt, och försöka skriva lite fakta och anekdoter om 
hur det är att leva med och renovera Alfa Romeo Montreal, men jag måste börja med att delge mitt för-
sta möte med denna speciella bil, och vad det kommit att innebära för mig sedan dess.

TEXT: BJÖRN CARLSSON. 
FOTO: BJÖRN CARLSSON, ALFA ROMEO M.FL.

VÄGEN TILL FÖRDÄRV 
ELLER PASSION? DEL 1

Alfa Romeo Montreal i drömskick.

Första Montrealen med äldsta dottern 1996.
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ställningen detta året och mässan 
skulle byggas upp i Montreal.

Man byggde 2 st bilar base-
rade på 105-seriemekanik, men 
dom fick helt nya handbyggda 
karosser. Båda bilarna är likada-
na och i samma färg. Man hade 
inget namn på bilen, och den 
kom i folkmun att kallas ”The 
Montreal” eftersom det var med 
Montreal man förknippade bilen. 

Bilen blev en succé och man 
fick väldigt mycket frågor om och 
när den skulle börja tillverkas, 
vilket inte hade varit tanken från 
början. 

Responsen blev till slut så stor 
att man omförhandlade beslutet, 
och valda att sätta bilen i pro-
duktion. 

Alfa hade dessutom ingen 
stor GT vagn i produktion detta 
skede. 2600 Sprint som slutade 
tillverkas 1967 var den modellen 
man skulle ersätta, och det föll 
sig troligtvis ganska naturligt att 
bygga vidare på denna prototyp. 
Man vill dock ha en mer unik 
GT-vagn med bättre prestanda, 
och man siktade även på att slå 
sig in i ett segment där namn-
kunniga och exklusiva GT-vagnar 
regerade. 

Det som hände var att man 
stressade fram en unik produk-
tionsbil pga efterfrågan, och 
man hade de första seriebilarna 
klara för leverans 1971. Roligt 
nog valde man dessutom att ge 

modellen namnet Montreal.

När den Montrealen väl bör-
jade säljas 1971 så gick det bra 
med de mått Alfa var van vid i 
bilförsäljning. 

2600 Sprinten hade tillverkats 
i strax under 7.000 bilar under de 
6 år den var i produktion. 

Allt såg till en början positivt ut. 

Däremot var tajmingen när 
bilen kom ut till försäljning mindre 
lyckad. Man började sälja bilen i 
mitten 1971, och i slutet av 1973 
slog oljekrisen till med kraftiga 
oljeprishöjningar. Bränsletörstiga 
bilar gick knappt att sälja 
efter detta, och det syns på 
Montrealens tillverkningssiffror. 

Produktionssiffrorna för åren 
var följande.

1971 – 674 st (Produktionsstart)
1972 – 2.350 st
1973 – 318 st 
(Oljekrisen bryter ut)
1974 – 78 st
1975 – 273 st
1976 – 17 st
1977 – 27 st 
(Sista året för produktion) 
(Officiella siffror från Alfa Romeos 
eget register.)

Dessutom var priset på 
Montrealen högt satt, och omräk-
nat i Svenska kronor ca: 43 000:- 
SEK 1972. 

Man hamnade då bland 
Porsche 911, Fiat Dino 2400, 
Jaguar E-type, DeTomaso 
Pantera och Mercedes 350.

E-typen tex, kostade aningen 
mindre än vad Montrealen gjorde, 
och den hade väldigt speciell 
individuell hjulupphängning, en 
vacker motor på 265 hkr, mycket 
bra vägegenskaper och ett utse-
ende som få bilar hade.

Tuff konkurrens. (För att få en 
jämförelse på prisbilden. Volvo 
144 kostade 20.500:- SEK ny 
1972.) 

Om vi är kvar vid åren när 
bilen släpptes, så trots mycket 
positiv kritik och efterfrågan på 
den var det nog tyvärr så att bilen 
inte upplevdes så exklusiv som 
den var tänkt hos de köparna 
man siktade på. Kaross, motor 
och växellåda var troligtvis exklu-
sivt nog, men hjulupphängning-
arna klarade inte det skikt med 
konkurrenter som den var tänkt 
att vara i. Motorprestandan var 
det nog inte någon som direkt 
klagade på initialt, och den var 
likvärdig eller till och med bättre 
än vissa konkurrenter i det seg-
ment den hamnade i. Det dök 
upp lite senare att effekten borde 
varit större.

Man hade troligtvis lite för 
många minus med sig i bagaget 
hos de unika kunder som valde 
att köpa exklusiv GT-vagn trots 
energikrisens dagar.

Det var helt enkelt för få och 
mycket kritiska kunder kvar, och 
dom valde helt enkelt andra kon-
kurrenter.

På pappret fanns alla för-
utsättningar där att konkurrera 
med Jaguar, Porsche, Maserati, 
Mercedes och troligtvis också 
med Aston Martin och Ferrari om 
man löpt linan ut. 

Det finns att läsa i många 
tester från sjuttio- och även i 
början av åttiotalet gjorda av 
motorjournalister med samma 
konstaterande:

”The live rear axle are not 
sophisticated enough for this car, 
and it has a tendency to transfe-
re sideway movements into the 
chassi when the suspension try 
to absorb bumps in the road, 
especially in lower speeds”.

VARFÖR BLEV DET 
PÅ DETTA SÄTT? 

Brist på tid och framför allt 
pengar? Ja troligtvis. Det kostade 
på att ta fram denna bil, och Alfa 
Romeo hade dessutom ekono-
miska problem under hela tiden 
som Montrealen togs fram. Och 
med tanke på hur mycket arbete 
och delar som togs fram unikt 
för denna bil så hade man nog 
betydligt större ambitioner för 
projektet. Men man ”valde” att 
stanna utvecklingen, välja befint-
liga produktionsdelar, och se till 
att få ut bilen på marknaden. Man 
hade troligtvis inget annat val. 

Man kan tycka det är konstigt 
att man inte löpte linan ut från 
början. 

Konstruktionen för de indivi-

Sambo och äldsta dottern på Rösbergs.

Prototyp av Montrealen på Muso Storico Alfa Romeo.

jag min första Alfa. En röd 116 
GTV 2.0 -79. Medlemskap i 
Alfaklubben skaffades samtidigt, 
och banmöten och andra möten 
besöktes flitigt, men någon 
Montreal syntes inte till varken på 
mötena eller i annonser.

Samtidigt under alla dessa år 
jag hade skruvat ganska mycket 
bil med ombyggnationer, uppgra-
deringar och reparationer, delvis 
med egna konstruktioner och 
delvis med färdiga delar. 

Som verktygsmakare med 
tillgång till alla möjligt tänkbara 
maskiner, var det många som 
stod på kö och ville får lite hjälp, 
inte minst med tävlingsbilar. Och 
detta hade gjort att jag hade 
skaffat många kontakter och vän-
ner inom bilhobbyn och bilsport. 
Den vägen hade jag blivit bekant 
med en som tävlade i Special 
Saloon.

Denne bekant var även enga-
gerad att förmedla sportbilar mel-
lan företag och privatpersoner. 
Detta faktum gör att han via lite 
omvägar blir ombedd att sälja ett 
antal sportbilar som ett Svenskt 
företag tagit in som spekulations-
objekt under slutet av 80 och 
början av 90-talet. Det hävdades 
senare att detta företag gick i 
konkurs och konkursförvaltaren 
då blandar in min bekant i försälj-
ningen av dessa bilar.

Hur det än gick till så visar 
det sig vara ett större antal Alfa 
Montreal bland dessa bilar.

Allt detta är givetvis ganska 
känsligt då det faktum att Alfa 
Montreal inte var speciellt heta 
i Sverige vid denna tiden, och 
risken att ett större antal till salu 
på kort tid skulle kyla en redan 
ganska kall marknad var ju rejält 
var stor. 

Man ville ju ha så mycket 
pengar som möjligt, samtidigt 

som det skulle gå så smidigt och 
snabbt som möjligt. 

Det var således bara ett fåtal 
personer invigda i detta, och jag 
var vid detta tillfället inte en av 
dom.

Banmötet på Mantorp Park 
1994 var tillfället min bekant 
hade valt att kolla temperaturen i 
Sverige för Montrealer. Han hade 
för detta ändamål med sig hade 
en silverfärgad Montreal av -72 
års modell till Mantorp park.

Jag minns bilen väl, och jag 
blev glad då jag såg att min 
bekant körde bilen. 

Tanken gick direkt genom 
huvudet att nu äntligen kan jag 
få bekanta mig mer med denna 
dröm, och kanske till och med få 
åka med.

Jag gick med raska steg mot 
min bekant som innan vi ens 
hann att hälsa delade ut en lapp 
där det stod, ”Höstklipp”. Sedan 
följer texten under ungefär så här:

”För den händige. Röd Alfa 
Montreal -76 i behov av genom-
gång. Höstpris 40.000:- eller hög-
stbjudande.”

”För den som gillar småpul. 
Silverfärgad Alfa Montreal -72. 
Höstpris 75.000:- eller högstbju-
dande.”

Samtidigt som jag läste på 
lappen så sa min bekant istället 
för en hälsningsfras,  ”Du, det är 
bara att slå till”.

Trots prisbilden på bilen då 
jämfört med idag kan se ut som 
en ”no-brainer”, så var det långt 
från självklart klipp.

Då pratar vi om ändå om den 
billigaste av de två.

Om man sedan lägger till i 
bilden, småbarnsförälder, relativt 
nyköpt hus, en tidigare bankkris 
som ”fixat till” låneräntorna till 

+10%, och en vilja från bankerna 
som var ”lagom stor” att över 
huvud taget låna ut pengar. 

Addera även att det skulle 
vara till en onödig sportbil, då var 
man nog sanningen rätt nära att 
det var en smått omöjlig ekvation.

Men den ”skada” jag fått 
sommaren 1990 där utanför 
Tobaksaffären i Tannefors, kunde 
bara läkas genom en egen 
Montreal hemma i garaget. För 
mig var det bara frågan om när 
och hur det skulle gå till.

Om vi nu i detta läget istället 
backar lite snabbt ett drygt år 
från detta banmöte september 
1994, till ett Alfaklubbsmöte vid 
ny-invigningen av Rösbergs bil i 
Eksjö sommaren -93. Där i bilhal-
len ivrigt visande Hans Rösbergs 
Alfa Montreal så hade jag startat 
en rejäl övertalningskampanj på 
min sambo.

Det var samma flickvän som 
var med den där dagen vid 
tobaksaffären 1990 hade nu 
blivit min sambo och vi hade 
dessutom en liten dotter född 
vintern -93. Dottern som för 
övrigt var med på klubbmötet hos 
Rösbergs bil var dessutom yngst 
på mötet med sina 5 månader. 
Det skall krökas i tid, det som 
krokigt skall bli. 

(Och det verkar faktiskt ha 
funkat rätt bra. Hon är idag 24 år 
och är inne på sin femte Alfa fram 
till nu. Yngsta dottern är inne på 
andra bilen, men första Alfan, för-
sta bilen var en Fiat Coupé 20V.)

Med denna bakgrund var 
lobbyarbetet gjort, nu var det 
bara finansieringen som skulle 
ordnas, och efter många turer, 
några sömnlösa nätter och med 
viss hjälp av banken så köptes en 
Montreal.

Den syn jag fick när jag var 
med och hämtade ”min bil” i en 
stor lada utanför Linköping var av 

det mer ovanliga slaget. Vi klev 
in bakom en uppställd ”vägg” av 
traktorer och lyset tändes, och 
där står ett par Ferrari, Alfa 33 
och 8 st Montrealer i olika färger. 

Vi hade ju dessutom den sil-
verfärgade från Mantorpsmötet 
med oss som stod utanför ladan.

(Som kuriosa kan nämnas att 
dessa Montrealer är de som har 
bokstäverna PCL på registre-
ringsskylten. 

Några av dessa har idag 
lämnat Sverige.)

HUR SER MAN PÅ 
MONTREALEN IGÅR OCH IDAG? 
KAN MAN LEVA MED EN? 

Jag vill inleda denna delen 
av mitt inlägg med att säga att 
historien nedan är skriven av en 
blandning av fakta hämtat från 
många års grottande i litteratur, 
och samtal med personer med 
insyn. Och inte minst bland 
mina lika ”jämn-galna” vänner 
som hållit på med Alfa Romeo 
och Montreal i synnerhet. 
Funderingarna kring varför vissa 
saker har hänt eller inte hänt, är 
således baserade på fakta och 
de samtal som förts genom åren. 

Tekniken kring bilen är 
däremot enbart baserat på fakta 
kryddat med tips och tankar från 
egna och andras erfarenheter.

VI BÖRJAR MED HUR DET 
HELA STARTADE. 

Jag drar lite förkortat historien 
bakom Montrealens tillkomst då 
jag tror att de flesta har koll på 
den, speciellt efter reportaget i 
KB 3-17.

Alfa Romeo som då var stat-
ligt ägt fick via lite omvägar i upp-
drag att ta fram en showbil för 
Italiens monter till världsutställ-
ningen 1967. Tanken med bilen 
var att den skulle summera den 
Italienska bilutvecklingen under 
1900-talet.

Kanada var värd för världsut-

Det skall krökas i tid – det som krokigt skall bli.



26    KLÖVERBLADET NR 4 2017 KLÖVERBLADET NR 4 2017    27

kunna få service på sin Montreal 
på rätt sätt eller kanske inte alls. 
Återförsäljarnätet hade svårt att 
ta hand om denna vagn på rätt 
sätt. Tyvärr känner man igen den 
historien.

Jag vill nog gärna på eget 
bevåg påstå att de bilar som 
letade sig till entusiastiska 
Montrealägare utanför ett kunnigt 
återförsäljarnät, ofta blev stående 
med antingen någon form av pro-
blem eller att ägaren till slut inte 
litade på bilen och dess driftsä-
kerhet. Vissa skötte givetvis sina 
bilar exemplariskt, men dom var 
ganska få.

VI HOPPAR FRAMÅT TILL 
SLUTET 70-TALET.

Det är här någonstans 
gissningsvis runt 1980 som 
Montrealen kallnar som GT-vagn 
och i folks ögon vara den unika 
bil som den trots allt är. Den 
glöms bort, priserna faller och 
intresset falnar. 

Här föds nog myten att 
Montrealen är en snygg men med 
rostbenägen kaross och opålitlig 
mekanik.

Jag vet att det fanns en 
Montreal i Sverige under 80-talet 
som hade en amerikansk 
smallblock V8 eller liknande 
under huven. Det kördes även 
stock-car-race likt Folkrace med 
Montreal ute i Europa. 

Detta faktum är ganska talan-
de för att denna bil nu hade blivit 
OK att modifiera eller förstöra och 
att det inte spelade så stor roll. 

I mitten, slutet av 80-talet var 
det inte ovanligt att man köpte ett 
par Montrealer som reservdelsbi-
lar när man reparerade en annan. 
Plockade ner och tog det man 
behövde, och skrotade resten.

Det fanns även ett par stycken 
krockade Montrealer på bilskrotar 

i Sverige under början av 90-talet. 
Jag var själv och köpte delar från 
den ena av dem. Då det inte var 
mycket plockat på dessa vid den 
tidpunkten, så drar jag slutsatsen 
att intresset var svalt. Dessutom 
var den ena Montrealen inte bort-
om räddning, men det var någon 
som tyckte det var bättre att 
skrota bilen.

Jag vet även ett par 
Montrealer som hamnar i Sverige 
då ägarna som är här på besök, 
och råkar ut för vattenpumpsha-
veri i ena fallet, och en krockska-
da i andra fallet. Den med vatten-
pumpsproblemet lämnar ägaren 
in på verkstad i Sverige för 
reparation, och får vänta så pass 
länge på att få tillbaka bilen att 
han inte längre vill ha tillbaka den, 
varvid personal vid verkstaden 
köper loss bilen för en billig peng.

I det andra fallet med 
krockskadan blir reparationen 
så dyr att ägaren inte tycker 
det är värt att lösa ut bilen, och 
verkstadsägaren tar då över bilen 
istället.

Man såg trots allt en och 
annan men betydligt mer sällan 
och det verkar helt klart som det 
om det är ett fåtal ägare som 
trotsar myten och gett sig den 
på att lära sig ta hand om sin 
Montreal själv. 

En helt ovetenskaplig upp-
skattning av den som arbetar 
med Montrealregistret för världen 
är att det är bara är en tredjedel 
kvar av alla Montrealer som till-
verkades. Man tillverkade 3.917 
st enligt ett register, och 3.925 st 
enligt ett annat. Vilket som stäm-
mer måste jag nog forska vidare 
i, men om nu ett par tredjedelar 
är borta så skulle det innebära att 
det är ca: 1.300st bilar kvar. Dom 
flesta försvann nog under dessa 
år beskrivna ovan.

duella hjulupphängningarna fanns 
ju redan där, i form av TZ2ans 
hjulupphängningar. 

Och med en produktionsan-
passad variant borde det varit det 
som fattades.

Men av flera skäl valde man 
en annan lösning när man kom 
till hjulupphängningarna och bak-
vagnen i synnerhet. Man valde 
att använda en känd befintlig 
konstruktion som redan var i pro-
duktion, visserligen lite förstärkt 
för att klara lite mer effekt.

Det beror på att kaross 

design, motor och växellåda är 
saker som är ”relativt” enkelt 
att uppgradera på en befintlig 
plattform. 

Åtminstone så länge dom 
sitter på samma plats som det 
är tänkt på den befintliga platt-
formen.

Man hade ju dessutom redan 
fastnat för 105-seriens botten-
platta redan på prototyperna.

Dessutom är ljud och synin-
tryck något som alla kan uppleva 
både utanför och i bilen och där-
för blev det ett primärt val.

Det skall till Montrealens för-
svar tilläggas att den är för denna 
skull inte en bil med speciellt 
dåligt väguppträdande, men då 
man skall in och trassla i denna 
liga med konkurrenter och pen-
ningstarka kunder, så måste hela 
upplevelsen vara unik. Och det 
även om det inte alltid är till det 
bättre.

Uteblivna framgångar i racing 
i större sammanhang gjorde även 
att Montrealen hamnade i skym-
undan där den annars kanske 
skulle fått en del publicitet. 

Nu gick det ju desto bättre 
för Giulia, och senare delen av 
70-talet var Alfetta GTV i ”stan-
dardvagnsracing” något att räkna 
med, och dom tog det mesta av 
publiciteten, med rätta.

Vad det dessutom betydde 
att man bara valde att sälja 
Montrealen på ett fåtal markna-
der på vet vi ju inte. Men man 
kan ju spekulera i detta faktum 
att vissa delar av Montrealen t.ex. 
motorn då istället var så unik och 
svårservad att de få som köpte 
en bil hade det nog svårt att 

Delade karossplåtar. TZ bakre hjulupphängning. Bertonefabriken.

VAD ÄR DET DÅ FÖR 
OPÅLITLIG MEKANIK MAN 
PRATAR OM?

*Spicapumpen måste under-
hållas, och gör man inte det så 
kommer gången i bilen bli sämre, 
och det finns flertalet bilar som 
blivit ”arkiverade” p.g.a. 2:a 
på besiktningen med felaktiga 
avgasvärden. Och är det något 
jag lärt mig genom åren är att 
stillestånd dödar en Montreal. 
Det gäller även andra bilar, men 
Montrealen i synnerhet. En bra 
servad Montreal som används är 
nästan outslitlig.

Det oljefilter som sitter i spi-
kapumpen måste bytas och får 
den bara bra smörjning så går i 
alla fall inte pumpen normalt sett 
sönder. Detta gäller alla motorer 
med Spicainsprutning.

*Vattenpumpen är en sak man 
får höra är en thriller i sig.  Den 
mest upprepade skräckhistorien 
man hör är att tätningen mot ett 
av lagren läcker, och då rostar 
lagret eller slits så att kulorna från 
lagret åker ner i tråget, och då 
det är en torrsumpsmotor så är 
det lättare att den hamnar i veven 
och då går hela motorn sönder. 

Jag har inte sedan jag började 
intressera mig för Alfa Montreal 
1994 träffat en person som kan 
säga att den känner någon där 
detta hänt, men jag vet flera bilar 
som står oanvända för att ägaren 
inte vill köra förens detta är utbytt 
i rädsla att detta skall ske. Det 
som brukar ske är att vatten och 
olja blandas, oftast ser man olja i 
vattnet först.

Det är säkert ingen rök utan 
eld för den historien, och det är 
så att de gamla packningarna 
bör bytas, men det är för att det 
är ålder och stillestånd som mest 
dödar dom. Det problematiska 
lagret är det yttre. Och bilar med 
AC har en extra remskiva som 
skapar lite extra brytning i detta 
lager. Läser man historik om 
reparationer/reklamationer så är 
det trots detta ändå ingen direkt 
logik i. Vissa har fått byta pum-
plager innan 3.000 mil. Andra 
ägare har aldrig bytt på bilens 
hela liv fram till dags dato, kan-
ske 15-20.000 mil. Man har en 
teori om att det är de förare som 
varmkör motorn någon mil innan 
man börjar varva på lite som 
klarar sig bäst. Lagret har nog 
helt enkelt dålig smörjning innan 
motorn är uppe i temp. Om nu 
pumpen skall bytas, så är det ett 
stort jobb då pumpen sitter inn-
anför frontkåpan, och är kedjedri-
ven. Det går att byta detta med 

motorn i, men enklast och bäst 
är trots allt att lyfta ur motorn för 
detta jobb. 

Så man bör hålla en extra 
koll på att bilen inte blandar olja i 
vattnet eller tvärtom.

*Bränslepumparna och bräns-
lefilter är nästa del som i princip 
alla fall kräver renovering efter alla 
dessa år. 

Slangarna är åldras och är 
ofta murkna. Även i motorrum-
met. Det finns rapporterat ett 
antal incidenter med brand som 
följd p.g.a. dåligt underhåll av 
detta. De gamla pumparna (2 
st) kan med fördel bytas till en 
modernare med bättre prestan-
da. Är man originalfetischist så 
går det få tag i gamla pumpar om 
än med en del letande. 

Jag vet också att någon 
renoverat de gamla. Det finns en 
firma i USA (Ingram Enterprices 
Inc) som troligtvis kan hjälpa till 
med detta och alla andra delar av 
Spicasystemet.

Många hävdar att dom är bäst 
på Spicasystemen idag, och det 
kan nog kanske vara så, men de 
är inte direkt billiga men det kan 
ju å andra sidan vara värt varen-
da krona. 

En intressant sak är att de är 
frikostiga med tips och trix på sin 
hemsida så att du inte behöver 
välja deras hjälp förens du ham-
nat vid vägs ände. 

Precis som på andra gamla 
bilar så bör man byta ut alla 
slangar och kolla över bränsle-
pumpar.

Detta är en av de första saker 
som jag rekommenderar att man 
kollar över, men det är inte unikt 
för just Alfa Romeo Montreal.

Grandini design.

I nästa nummer 
fortsätter 
Björn Carlssons 
berättelse om 
Alfa Romeo 
Montreal.
Vi får även läsa 
om Björns egen 
renovering.
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Med 12.450 mil fördelade på 
två härliga 3.0 164:or kan jag 
förmedla mycket erfarenheter. 
Raderna nedan innehåller 
emellertid en del besvärande 
uppgifter angående kostna-
der. Vill ni behålla lyckoskim-
ret runt 164:an kanske ni ska 
gå vidare till nästa artikel. 
Ni andra som också lagt ut 
stora summor på att njuta av 
körglädjen i Alfa Romeo, här 
har ni någon att dela bördan 
med.

NR 1, DEN GRÅA.

Den första var blyertsgrå 
med svart skinn. En 164 3.0 
-89 som inköptes i december 
1992 för 97.000 kr. Den hade 
då gått 5.430 mil. 

Tidigare ägare gillade att 
putsa och när den visades 
upp i ett parkeringsgarage 
i Göteborg glänste den helt 
oemotståndligt i den bilsäljar-
vänliga belysning som upp-
står i ett dylikt garage. Den 
hade en otrolig ljudanläggning 
med subwoofer som jag fick 
köpa loss, lite dyrt men den 
var verkligen grym att ha. 

Den var sänkt och skra-
pade i varje farthinder så jag 
fick börja med att höja tillbaka 
den. Jag satte på det mest 
välljudande sportsystem jag 
haft, ett Zender. När jag tän-
ker på det gurglandet kom-
mer gåshuden tillbaka. Jag 
pendlade mellan Helsingborg 
och Malmö några år. När man 
varvade ut den på 3-an var 
man i bilhimmelriket.

Den fick mycket beröm 
av sina passagerare t.ex. när 
man skjutsade utrikeschefer 

Alfa Romeo 164 har verkligen 
förgyllt mitt billiv.

som tyckte den var lik en 
limousin.

 Hela tiden under dessa år 
blandades njutning med ång-
est. Upp och ner, kärlek och 
hat. Särskilt AC:n gav upphov 
till mycket irritation. Minns en 
sommardag med värmebölja 
och AC:n skickar in en kokhet 
luftström i kupén. Jag fick 
ett utbrott på den och slog 
näven i panelen så ventilreg-
lagen sprack. Men den vägra-
de ändå fungera.

Apropå AC:n hade verksta-
den i Malmö en anställd kille 
från Kina. Han hade extremt 
smala armar vilket gjorde 
att han kunde få in dem 
genom hålen och byta de 
små AC-styrmotorerna utan 
att riva hela panelen. Han var 
guld värd. Skjutsade mig för 
övrig till jobbet gratis, jag var 
nog en lönsam kund.

När bilen rullat  8.040 mil 
brakade växellådan ihop. Jag 
hade motorförsäkring som 
retsamt nog bara gällde upp 
till 8.000 mil och de hade inte 
lust att ta den skadan så där 
gick 6.020 kr. 

En lustighet vid en av alla 
reparationerna var när jag 
fann två små bulor i huven 
som växte allt mer när jag 
körde på motorvägen. Innan 
jag hunnit stanna tittade 
toppen på stötdämparna ut 
genom huven. Verkstaden 
hade glömt några brickor 
så toppen på stötdämparna 
gnagde sig igenom plåten. 
Efter ny huv och snygg lack-
ering var allt på topp igen. 
Alfaverkstaden i fråga tog på 

sig jobbet. Den farthållare 
samma verkstad hade mon-
terat hade egenheten att dis-
kret smyghöja hastigheten så 
plötsligt åkte man i 180 km/h 
trots att den var inställd på 
130 km/h. 

När jag sökte nytt jobb 
erbjöd de mig att de skulle 
köpa min bil så jag kunde 
köra vidare med den som 
tjänstebil hos dem vilket var 
mycket förmånligt. Jag bäva-
de när jag skulle säga vad 
jag hade för bil med tanke på 
verkstadskostnaderna, men 
klämde fram med det. Då 
sken min blivande chef upp 
och sa Alfa Romeo, härliga 
bilar! Så var saken klar. Hur 
sannolikt var det egentligen, 
särskilt på den tiden innan 
Alfas kvalitet blivit jättebra?

 Totala reparationskost-
nader, inklusive fyra däck 
och sportavgassystem, på 
två år blev 54.218 kr. Det 
blir 66.000 kr i dagens pen-
ningvärde. Jag körde dock 
en del mil, totalt 7.570 mil 
så det blev 7,2 kr i kostnad 
per mil för reparationer. En 

fördel var den blygsamma 
bensinåtgången, bara 0,86 
liter per mil. Noterbart är att 
jag förstås slapp betala repa-
rationerna under den tid jag 
hade den som tjänstebil. Här 
måste jag erkänna att mina 
anteckningar från nittiotalet är 
otydliga, trots Excel, men jag 
tror att byte av lamdasond, 
kuggstång och en koppling 
saknas i summeringen.

SPECIELLA RESOR

Hämtade min första son 
från Helsingborgs BB i denna 
bil. Även barnstolen var 
italiensk. Jag jobbade som 
IT-konsult i Skåne och körde 
mycket i tjänsten vilket var en 
ren njutning tack vare själva 
bilen i första hand förstås, 
men även tack vare den ovan 
nämnda ljudanläggningen.

NR 2, DEN VITA.

Efter några år i Volvo 945 
kom återfallet. Jag passerade 
ofta en bilhandel i Göteborg 
och på bästa plats i skylt-
fönstret stod den. En vit 3.0, 
återigen en -89a, med träratt 
och endast 17120 mil på sin 
lilla mätare. Året var 1998. 

Pris 60.000. Vill minnas att 
jag slängde med en hyfsad 
Fiat Uno i budet. När jag ser 
det nu låter det onekligen 
rätt dyrt, särskilt när jag har 
facit på vad underhållet skulle 
kosta mig.

Verkstadsbesöken började 
försiktigt med byte av vatten-
pump med tillhörande rem. 
Sen följde lite handbromsfix, 
AC och bromsrör. Men jag 
tyckte ändå att den var bil-
lig i drift. Eftersom jag hade 
pengar över investerade jag i 
en chiptrimning och ett Ansa 
sportsystem från Alfa Rosso i 
Göteborg. 

Denna 164:a gick verkligen 
som ett spjut och drog lite 
mindre än den grå. Den var 
mycket skön att köra och gick 
bra även med 4 stora killar i 
bilen. Min motorintresserade 
kompis fick provköra och blev 
så förhäxad av ljudet av en 
vrålande V6:a på högt varvtal 
att han glömde växla upp. 
Än idag kan jag ta upp detta 
och han skäms, men vi njuter 
båda av minnet. 

Under en tid gick den rik-
tigt problemfritt, men sedan 
blev det tändspole, tankav-
luftning (ovanligt fel), hjullager, 
bakvagnsbalk, bussningar, 
tuta ur funktion, fönster-
hiss, fjäderben, bromsar, 
fel i ABS-system, urkopp-
ling ABS-lampa, fjäderben,  
AC-kompressor med mera.

Körda mil 4.880. Kostnad 
per mil 9,6 kr. Totalt 46.824 
kr i service och reparation 
inkl fyra däck, chip och sport-
system. Dessa siffror har min 
hustru aldrig sett så jag får 
gömma Klöverbladet. Hon 
undrar för övrigt varför vi ald-
rig åkte till Thailand som alla 
andra.

MINNESVÄRD RESA 

Jag fick syn på vinterdäck 

i annons och gav mig iväg till 
Alingsås från Göteborg. Det 
var kväll och det snöade stora 
tunga flingor. Jag åkte på 
tämligen slitna sommardäck 
därför var det en ganska ris-
kabel färd och jag sladdade 
hit och dit. 

Till slut nådde jag däck-
säljaren och halkade upp 
på hans uppfart. I garaget 
ser jag då till min häpnad en 
likadan vit 164 3.0 i topp-
skick och med endast några 
få tusen mil på mätaren. I 
telefon hade säljaren lovat att 
hjälpa mig på med vinterhju-
len men när han fått peng-
arna fick han bråttom och 
skulle iväg så jag fick sladda 
tillbaka samma väg, nu med 
tunga vinterdäck i bilen.  
Sedan snöade inte mer den 
vintern, men jag var förberedd 
med mina fina Vredstein.

Slutet på mitt ägande 
medförde viss dramatik. Bilen 
var nu väl inkörd och idogt 
reparerad och hade 22.000 
mil på mätaren. Min bilintres-
serade bror rekommenderade 
den underbara bilen till sin 
kompis så jag sålde den till 
en yngling som tyckte det var 
en mycket elegant förstabil 
han kommit över till ett bra 
pris. 

Efter kontant betalning 
körde han glatt iväg. Jag följ-
de honom en bit i en annan 
bil och såg honom svänga ut 
på motorvägen mot Malmö 
med en härlig acceleration 
och snart var han bara en 
liten vit prick i horisonten. Vid 
infarten till Malmö gav växellå-
dan plötsligt upp med ett gällt 
skrik (föreställer jag mig). 

Det var grym start för 
honom som Alfaägare så han 
fick kompensation av mig. 
Han var tapper och reparera-
de och blev mycket nöjd med 

bilen. En dag när han var ute 
och körde med sin flickvän 
kom det ett hjul rullande förbi. 
Titta, sa han, där kommer ett 
hjul med samma fälg som jag 
har… Det var hans eget hjul. 

Hans far körde tyvärr 
denna Alfa till skroten i för-
tid då grabben haft den 
stående framför deras hus 
för länge. Där rök bl.a. 
fyra fina däck och fälgar. 
Registreringsnummer tillhör 
numera en Skoda Fabia, en 
degradering efter att ha ägts 
av en Alfa Romeo 164 3.0.

ATT KÖPA 164:

När man skulle köpa en 
164:a var det nödvändigt att 
gå igenom bilens historik. 
Vilka var tidigare ägare, vilka 
auktoriserade Alfaverkstäder 
hade vårdat vagnen. 

Serviceboken var en liten 
bibel. Jag fick intrycket att 
båda mina 164 var individer 

med olika lynne, bakgrund 
och karaktär vilket är själv-
klart men så uppenbart när 
det gäller Alfa Romeo.

SUMMERING

Alfa Romeo 164 var verk-
ligen en stor bekväm bil som 
gick som en sportbil och 
hade körglädje som en sport-
bil. Även baksätet var mycket 
bekvämt. Jag har sökt något 
liknande sen dess men inget 
annat är i närheten utom Alfa 
Romeo 166. Tyvärr drar den 
förstås mycket mer soppa. 
Men 166:an förtjänar även 
den uppmärksamhet när den 
fyller år.

Jag hittade följande note-
ring i mitt excelblad från 
90-talet. Vet inte om det är 
gångbart idag men ”164:an är 
som en kvinna, kostar man på 
henne ger hon njutning tillba-
ka” (90-talet, preskriptionstid 
har gått ut. Reds anm.)

GRATTIS  Alfa  Romeo  164 !

Mölle hamn, september 1994. Son beundrar pappas maskin, 1998).

164 3.0 förgyller grannskapet, jmf grannens Suzukis, 1998.

TEXT OCH FOTO: BO TÖRNMALM
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Egentligen startade det 
hela redan när jag som ung 
nyfiken pojke i 7-årsåldern 
besökte de stora grabbarna 
i ett garage, i den lilla byn 
Västergensjö där jag växte 
upp, ca fyra mil väster om 
Örnsköldsvik.

Vi dessa besök hörde jag 
ofta hur olika bilmärken dis-
kuterades och med synpunk-
ter om deras fördelar och 
brister. Detta fastnade och 
finns som ett mycket vackert 
minne från dessa år.

Men det var ett märke som 
uttalades med en mycket 
speciell betoning, och jag 
uppfattade tonfallet och kom-
mentarerna som något allde-
les fantastiskt. Det var när en 
av de tongivande i gänget sa 

ungefär så här; ”Alfa Romeo, 
det är bilen det!”  

Någon sådan fanns inte 
i byn och jag tror dessutom 
att ingen av de närvarande 
någonsin hade provkört, men 
imponerad blev jag!

Detta uttal gjorde ett 
mycket starkt intryck på mig 
och blev därför en slags hem-
lig dröm att en gång i livet 
skulle jag därför ratta en Alfa 
Romeo.

Åren gick och jag kunde 
liksom inte släppa tanken på 
att uppfylla min dröm.

En tanke som tog sig 
många uttryck med otaliga 
besök hos bilhandlare, såsom 
Andersson och Jonsson 
hemma i Örnsköldsvik, 
Alfa Rosso i Göteborg 

och Kronegårds Motor i 
Stockholm där jag ofta fick 
tillfälle att prata med Harald 
Kronegård. Alltid vänlig och 
tillmötesgående trots att han 
insåg att jag själv inte var en 
”mogen” kund vid den tiden. 

Ett annat tydligt minne 
var en sommardag vid 
Stockholms Slott där en 
Italienare hade parkerat sin 
vita Giulietta, med vit över-
dragsklädsel! När han, klädd 
i elegant kostym, klev ur 
förstod jag att mina tankar 
om detta märke inte bara var 
någon pojkdröm! 

Åren gick och så småning-
om hamnade vi i Warszawa 
p.g.a. mitt arbete. Till kontoret 
fick vi några olika dagstid-
ningar, bl.a. DN, och där fick 

jag se en annons om en tre år 
gammal 164 2.0 TS, med få 
mil, i Stockholm och dessut-
om röd.

Nu kunde jag inte bärga 
mig, trots att jag vid denna 
tid hade en mycket fin GTV6 i 
mitt garage hemma i Ö-vik.

Jag ringde till en Volvo-
återförsäljare i Vällingby och 
hörde mig för om tidigare 
ägare mm.

När jag kontaktade honom 
fick jag veta att de hade ägt 
bilen bara en kort tid, efter-
som de hade blivit övertalade 
av sin son att köpa en Alfa 
Romeo, ett köp som de tidigt 
insåg var fel i deras fall. De 
var alltför mycket Volvo-
förtjusta.

Tyvärr kunde jag inte 

Alfa Romeo  164 – EN LIVSSTIL

TEXT OCH FOTO: ROLAND OCH ANNE SJÖLANDER

genomföra affären då, men 
tankarna fanns kvar.

Så, efter nästan ett år 
senare, kom jag till Stockholm 
och vid en fikapaus på kon-
toret pratade vi bilar. Då fick 
jag berätta om mitt bilintresse 
och att jag hade ringt till en 
firma i Vällingby, när jag var 
i Warszawa, där det hade 
stått en mycket fin 164:a. Jag 
fick då en fråga om firman 
och då visade det sig att en 
av pojkarna kände säljarna 
mycket väl. Han sa bara, ”jag 
ringer och kollar om bilen 
är kvar”. Han återkom och 
berättade att bilen hade par-
kerats i en tillfällig lokal p.g.a. 
en ombyggnation och om jag 
var intresserad skulle de ta 
fram bilen och tvätta den för 
visning.

Sagt och gjort. Jag tog 
tunnelbanan samma kväll ut 
till Vällingby och när jag kom 
in i hallen stod den där blän-
dande vacker. Jag blev såld 
och köpte bilen, utan prov-
körning, för att köra ut den ur 
hallen som min!

Men, efter ytterligare 
något år fick jag förflyttning 
till Vilnius i Litauen och valde 
därför att sälja 164:an efter-
som jag inte kunde behålla 
min garageplats hemma i 
Ö-vik.

Väl nere i Vilnius började 
tankarna mala om en 164:a 
igen och eftersom det nu 
hade blivit möjligt att söka 
bilar på nätet så gick det som 
det gick.

Jag hittade en nyligen 

importerad 164:a 3.0 12V i 
Göteborg. 

Samma procedur, jag ring-
de och efter ett mycket kort 
samtal bad jag min son, som 
då bodde i Göteborg, åka för 
att titta på bilen.

När han återkom sa han 
bara, ”pappa, det här är en bil 
i din smak”, ja då var saken 
klar!

Jag ringde tillbaka och 
köpte bilen med förbehåll att 
den fick stå kvar i Göteborg 
under ca sex månader, till 
dess att min fru kunde hämta 
den kommande sommar när 
hon skulle åka hem för att 
besöka sonen. 

Jag skickade en handpen-
ning och köpet var klart!

När min fru hade hämtat 

bilen och skulle köra den upp 
till Ö-vik ringde hon och sa; 
”vad har du köpt? Bilen är fin, 
men den känns som ett vild-
djur, den bara sticker när jag 
rör gaspedalen!” 

Detta är nu snart arton år 
sedan och bilen är fortfaran-
de lika fin, och vild!

Alfa Romeo – En Livsstil, ja så skulle jag vilja 
betrakta mitt förhållande till detta märke.

PS
Jag monterade senare 

in en fjäder i gasreglaget 
för att kunna vila foten 
vid långkörning, efter-
som min fru hade rätt! 
Och fjädern sitter där 
fortfarande.

DS
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Vad kan vara roligare än att 
fira den svenska nationalda-
gen med att köra italienskt? 
Sagt och gjort, så satsade vi 
på en favorit i repris. Denna 
gång med ideligen alfor av 
nyare årsmodell. Trevligt att 
se så många på en sån här 
utflykt.

Selaön är Sveriges största 
insjö-ö och ligger vackert 
i Mälaren en timme från 
huvudstaden. Vädergudarna 
var med oss och ett glatt 
gäng slöt upp till samling med 
glass på bryggkanten.

Efter inledande alfa-snack 
och däckssparkning samlade 
vi oss med roadbook i högsta 
hugg och begav oss i karavan 
över bron mot rundturens 
första stopp. Varje anhalt 
fokuserade på någon lokal 
sevärdhet och dess historia, 
men innebar också en fråga 
i tipsrundan med Alfa-trivia. 
Turen gick på små krokiga 
asfalt- och grusvägar från 
samhället ut på Överselö och 
sen tillbaka in igen innan vi 
körde ut på Ytterselö, för att 
slutligen vända tillbaka mot 
bron och där vi startade.

Från början var tanken att 
vi skulle avslutat vår runda 
med att bevista nationaldags-
firandet vid Mälsåkers slott, 
men eftersom vi väntade in 
en alfista som försovit sig och 
jag möjligen är både tidsop-
timist och pratar för mycket, 
så ströks den punkten från 
programmet utan att någon 
verkade deppa för det.

Vi avslutade med efter-
middagsfika på Printz bageri 
i glatt samspråk. Vi passade 
också på att gå igenom de 
rätta svaren på de krångliga 
tipsfrågorna. Vinnare av ära 
och odödlig berömmelse 
blev: Thomas Sjölin. 

SELAÖRUNDAN 2017
TEXT: CHARLOTTE JACOBSON
FOTO: AXEL LINDGREN

Delar av de samlade alfisti med glass på bryggan vid Mälaren.

Borden var fastskruvade, men vi samlade ihop oss till ett gäng ändå.

Alfa-fylld parkering vid Standviks sjöcafé.

Den nyhuggna runstenen 
med alforna i bakgrunden. 
“Stallarholmens vikingar reste ste-
nen som länk mellan forntid och 
framtid.”

Alfa-parkering utanför Överselö kyrka.Den dramatiska berättelsen om de von Sydowska-morden på 30-talet.

Både människor och djur hade en härlig dag i solen. Avslutning med eftermiddagsfika på Printz bageri.

GT 3.2, 159QV & 156 2.5V6 framför sundet över till Tynnelsö slott. Gravfält för nyare alfor? Den vidunderliga utsikten från Åsa gravfält.
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ITALIENSK KVÄLL 
I HJO

Hjo är en trevlig stad att 
besöka och ännu trevligare blir 
det när hela torget är fyllt av 
italienska fordon och trevliga 
människor. Att det sedan är en 
solig och varm kväll är nästan 
mer än man kan önska den här 
sommaren.

Vi har många gånger pratat 
om att starta upp återkom-
mande träffar i Skaraborg och 
när ordförande Ola Söderpalm 
bad mig bli klubbens träf-
fansvarige i Skaraborg så tack-
ade jag ja och började fundera 
över vad vi kan hitta på. När 
jag sedan handlade italien-

ska delikatesser av Ingemar 
Gustafsson i hans butik Gusto 
i Hjo berättade han att turist-
byrån välkomnar arrangemang 
i Hjo centrum och att Stora 
torget gärna fick disponeras så 
kom vi fram till att en träff i Hjo 
blir vår uppgift att arrangera.

Tisdag 15 augusti var det 
dags. Spända på hur många 
som skulle komma parkerade 
Ingemar och jag våra fordon 
på torget. För att få fler besö-
kare hade vi bjudit alla typer 
av italienska fordon vilket slu-
tade med att vi kunde räkna 
in 21 Alfa Romeo, två Fiat, en 

TEXT: LARS RYEFALK. FOTO: JÖRGEN JOHANSSON

Maserati och en Autobianchi. 
Dessa kompletterades av en 
Moto Guzzi och en Vespa. De 
flesta från Skaraborg men även 
Vingåker och Halmstad var 
representerat. 27 fordon och 
cirka 40 deltagare redan på 
första träffen, vad kan det här 
utvecklas till?

Alla träffdeltagare fick ett 
papper med tipsfrågor samt 
några praktiska prov att lösa, 
bl.a. gissa vikten på en torkar-
motor till Alfetta, para ihop foto 
på Alfagrillar med rätt modell 
samt att i blindo para ihop 
skruvar och muttrar. De som 

lyckades bäst åkte hem med 
en påse italienska matvaror 
som pris.

Ingemars butik Gusto hade 
kvällsöppet och sålde italien-
ska delikatesser samt bjöd 
på espresso. Han hade även 
lämnat över italienska råvaror 
till restaurang Vete & Råg som 
hade extraöppet för träffen 
och bakade fantastiskt goda 
italienska pizzor till oss.

Eftersom träffens deltaga-
re var mycket positiva till fler 
träffar kan vi redan nu utlova 
upprepning i maj och augusti 
nästa år.
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MED Q 
TILL ITALIEN!

Under många år har hustrun 
och jag åkt till Comosjön i 
Italien för att besöka en tex-
tilmässa i Belaggio. När det 
gäller textildesign är Italienarna 
lika överlägsna som när det 
gäller bildesign, så för att ligga 
i framkant med möbelproduk-
tion är det ett ”must” att hålla 
sig orienterad om nya trender 
och även knyta kontakter med 

Italienska textilleverantörer. 
Varje år då vi besökt denna 
textilmässa har vi sagt: ”Vilken 
fantastisk natur och miljö det 
är vid Lago di Como, hit måste 
vi åka någon gång för att bara 
njuta, istället för att vandra på 
en mässa i värmen.” Ord är 
som bekant en sak, handling 
en annan, men i somras blev 
det äntligen av. Förnuftigast är 

då kanske att flyga till Milano 
och där hyra en bil för att åka 
runt i trakterna av Comosjön, 
men om man nu skaffat en ny 
Giulia Q är kanske inte förnuft 
ett utmärkande drag så detta 
var lätt att lägga på hyllan, 
trycka på den röda startknap-
pen och dra iväg.

Resereportage är alltid trev-
liga, men jag tänkte att dessa 
rader i hög grad skall handla 
om bilen som långfärdskamrat, 
passande vinkling i en tidning 
som Klöverbladet tycker jag. 
När resan börjar den 23:e 
augusti, har bilen gått ca 600 
mil. Dessa har varit helt pro-
blemfria, men däcken har tagit 
mycket stryk efter en förarkurs 
och en Trackday på Kinnekulle. 
Innan semestern fick jag dock 
ett telefonsamtal (svensksprå-
kig trevlig kvinna) från Alfa i 
Italien, med en fråga varför jag 
inte svarat på ett brev där jag 
uppmanats att lämna in bilen 
för ett antal viktiga uppdate-
ringar. Svaret var helt enkelt att 

jag inte fått något sådant brev. 
Hon bad om ursäkt och ringde 
tillbaka efter några dagar med 
beskedet att bilen bokats in 
hos Auto Lounge i Kungsbacka 
och att om jag kunde tänka 
mig att köra de 40 mil tur och 
retur, som krävdes för att göra 
uppdateringen, så skulle man 
ersätta mig för kostnaderna. 
Så fick det bli och bilen fick sin 
uppdatering under en hel dag.

SJUKT MYCKET TRAFIK
Vi bestämde oss för att ta 

färjan Helsingborg - Helsingör 
och därefter den mellan Gedser 
och Rostock. Den senare tar 
en timme och trekvart, vilket 
blev ett perfekt avbrott för 
lunch. Efter detta blev det E55 
och E26 ner till den motor-
vägsring som omsluter Berlin 
dit vi anlände lagom till att alla 
tycktes avsluta dagens arbete 
i huvudstaden, sjukt mycket 
trafik! Så småningom letade vi 
oss ut på E51 eller 9:an, som 
skulle bli ”vår” väg genom hela 
Tyskland. Om man nu av olika 

skäl vill åka Autobahn är denna 
att rekommendera. Detta är 
forna Östtyskland och vägnä-
tet är kraftigt upprustat eller 
nybyggt. 

Tyvärr pågår fortfarande 
mycket byggverksamhet, vilket 
gör att man långa sträckor 
förflyttar sig i snigelfart förbi 
gigantiska vägbyggen. Nedåt 
Brandenburg var det dags att 
leta efter natthärbärge, mat och 
en stor kall öl för min del och 
d.o. ett glas vin för hustrun. 

Vi körde av autobahn och 
hamnade i en liten by som 
heter Linthe, med ett trevlig 
Gasthaus. Innan middagen tog 
vi en längre promenad via en 
gångbro över autobahn och 
vidare ut på landsbygden. Här 
syntes lämningarna från DDR 
tiden tydligt. Nedlagda fabriker 
i förfall utmed en i det närmas-
te övervuxen landsväg med 
knagglig gatsten.

OKEY – TVÅ ÖL DÅ
Enorma kontraster till det 

man upplever utmed auto-
bahn, där det inte längre märks 
någon skillnad mellan Öst och 
väst. Efter en bättre middag 
och nämnda öl, okey två öl då, 
var det dags att lägga sig för 
att vara pigga och utvilade för 
nästa dags bilåkande. Många 
tycker nog att det är vansinnigt 
att resa på detta sätt. Tyska 
landsbygden är ju vacker och 
de slingrande små vägarna 
så mysiga. Låt vara, men vi 
hade bestämt oss för att så 
mycket som möjligt av tiden 
skulle avnjutas i Italien, därför 
fick Tyskland denna gång vara 
transportsträcka. 

Vi fortsatte alltså att ”mala” 
på 9:an ned till München och 
därifrån på E53 till Innsbruck i 

Österrike. En fantastiskt vacker 
stad, där kvällspromenaden 
avbröts av ett häftigt åskväder 
som gjorde att vi fick kasta 
oss in i närmaste restaurang. 
Inte den vi hade valt om vi fått 
bestämma utan inblandning av 
vädergudarna, men mätta blev 
vi och kunde så småningom 
vandra tillbaka till hotellet, nu i 
ett mildare duggregn.

Dag tre förde oss in i 
Schweiz där vi hade tänkt 
ta oss över Alperna via 
Steviopasset. Vi hade problem 
att hitta rätt väg och den i 
övrigt perfekta navigatorn med-
delade att vi nu rörde oss i ej 
kartlagda områden, så den var 
inte till någon hjälp. Vi stanna-
de i en liten stad där vi gick in 
på en turistbyrå för att få hjälp 
med vägvalet. Trevligt bemötta, 
som på alla andra ställen, fick 
vi en utskrift med detaljerad 
vägbeskrivning hur vi skulle 
köra. Tyvärr blev det fel för den 
ledde oss över ett annat pass 
med otäckt smala och branta 
serpentinvägar. 

Det hela blev inte bättre av 
att vi blev stående i nästan en 
timme vid ett vägarbete som 
var ljusreglerat och ganska 
långt. Intervallerna släppte bara 
iväg ett fåtal bilar varje gång, 
det var 35 grader varmt och 
det hela blev riktigt jobbigt. Till 

slut kom vi i alla fall ned på slät 
mark och styrde vidare mot ett 
av resans mål, inledningsvis 
nämnda Lago di Como. Här 
valde vi att ta västra sidan ned 
mot målet Cennobio som ligger 
nästan nere vid sjöns sydspets. 

Tygmässan jag nämnde 
hålls varje år just i Cennobio, så 
där känner vi oss ”hemtama.” 
Färden ner utmed sjön blev en 
riktig rysare. Smalt och trångt, 
cyklister, motorcyklar och bus-
sar i en enda röra och att vi tog 
oss igenom detta kaos med hel 
bil, var nog mer tur än skick-
lighet. Väl framme checkade vi 
in på hotell Regina Olga nere 
vid vattnet. Bilen fick vi parkera 
i hotellgaraget och innan jag 
stängde av motorn knappade 
jag fram färddatorn. Då hade vi 
kört 185 mil, med en snittfart 
på 106 km/tim och en förbruk-
ning på 0,92.

N- OCH D-LÄGENA
Måste säga att det är fan-

tastiskt med 510 hk under 
huven. Inte någon gång körde 
jag på A läget utan använde 
N och D lägena, så antagligen 
skulle det gå att köra ändå 
snålare, men A läget är inte 
speciellt kul!

Här stannade vi i två dagar, 
strövade runt och besökte 
bland annat Villa de Este, där 
årligen värdens vackraste 
klassiska bilar utses under 
”Concorso d´eleganza villa d´es-
te. Den aktiviteten arrangeras 
av BMW där juryn väldigt ofta 
utser en Alfa som förstaprista-
gare, storsint av arrangören kan 
man tycka, dock inte mindre 
rättvist. Comosjön trafikeras 
av en mängd turbåtar, av vilka 
vi en av dagarna tog en in till 
Como. En vacker stad helt nere 

i sydspetsen. Här tog vi linba-
nan upp till ett av de höga ber-
gen som går runt staden och 
fick en fantastisk utsikt över 
Como och stora delar av sjön.

”MAFFIAVIBBAR”
I Como åt vi lunch en dag 

på en Trattoria, som i verklig-
heten låg mitt på en öppen 
plats, utan biltrafik. Mitt under 
lunchen gled det upp en stor 
fet svart Mercedes på den i 
övrigt bilfria platsen. Chauffören 
öppnade bakdörrarna och ut 
klev två bastanta herrar. Dessa 
klev in i uteserveringen och helt 
plötsligt upphörde all service 
för övriga gäster. Borden stu-
vades om till ett långbord och 
strax därefter anlände sällska-
pets övriga gäster. Personalen 
samlades som flugor runt 
bordet, det backades, bugades 
och fjäskades utan dess like. 
Fick klara ”Maffiavibbar” av det 
hela, måhända är det inte bara i 
sydItalien som fenomenet finns 
kvar? 

Ett av syftena med vår 
Italienresa var att köpa med lite 
goda Italienska viner hem till 
Sverige och när vi skulle lämna 
Cennobio fann vi en specialut-
ställning i hamnen med delika-
tesser från Piemontedistriktet 
i Italiens nordvästra hörn. Här 
kunde man provsmaka och 
köpa viner, vilket vi gjorde, eller 
rättare sagt, hustrun gjorde, jag 
skulle ju strax köra bil.

Resan gick vidare till 
nästa sjö, Lago d´ Iseo, en 
kort resa om man inte som vi 
gjorde, körde runt hela sjön. 
Fantastiskt vackert även här 
och inte riktigt lika ”turistiskt.”  
Vid västra stranden tillverkas 
båtarnas möbel, Rivabåtarna, 
tyvärr ingen fabriksvisning, 

TEXT OCH FOTO: OLA SÖDERPALM

’’...det blev 
riktigt 

jobbigt...’’

Stopp i trafiken i alperna utanför Innsbruck.Färjekön i Rödbyhavn. Mot färjan i 5 km/timmen! Urpackning utanför hotellet vid Lago Di Iseo.

Landsväg i Slovenien.
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men i en av stadens rondeller 
står en Rivabåt staty. Vi valde 
att stanna och övernatta på 
ostsidan på ett helt fantastiskt 
hotell, som mer eller mindre 
hängde ut över sjökanten. 

Vi blev uppmanade i recep-
tionen att parkera bakom hotel-
let, eftersom man på natten 
skulle spruta insektsmedel mot 
alla mosquitos (myggor) på 
framsidan. Vi lydde uppmaning-
en, men antingen hade man 
förväxlat sidorna på hotellet, 
eller om det blåst under natten, 
för bilen var helt kladdig dagen 
efter när vi skulle åka vidare. 
Man kan ju inte åka runt i en 
kladdig bil, så fokus fick bli att 
hitta en biltvätt. Bara någon mil 
utmed huvudvägen såg vi en, 
som kanske inte såg sådär väl-
digt förtroendeingivande ut. En 
automattvätt ute i det fria på en 
betongplatta, men jag tänkte 
att man i vart fall borde kunna 
få bilen avspolad. 

HANDTVÄTT
Tvätten betjänades av två 

personer som inte förstod vare 
sig engelska eller tyska, men 
med gester lyckades vi få dem 
att förstå att någon borsttvätt 
inte var aktuell. De gick igång 
med att spola bilen länge och 
väl, därefter handtvättades 
den för att slutligen torkas. De 
höll på i en halvtimme och det 
kostade 7€! Med skinande ren 
bil gick resan vidare till Brescia 
för att där besöka Mille Miglia-
museet. 

Fantastiskt intressant med 
hela tävlingshistorien och 
många läckra bilar varav flera 
naturligtvis Alfor. Många av 
bilarna lämnar museet varje år 
för att köra det numer histo-
riska Mille Miglia-racet. Tyvärr 

var museets air condition-an-
läggning ur funktion vilket för-
kortade besöket en aning, för 
värmen var nu i det närmaste 
outhärdlig.

Skönt då att sätta sig i bilen 
med fungerande nedkylning 
och dra vidare till Lago di 
Garda, där vi bestämt oss för 
att bo en natt. Dittills hade det 
inte varit några problem att 
skaffa hotellrum, vilket det var 
här. Allt var fullbokat, invaderat 
av tyska turister. Till slut hittade 
vi ett sunkigt hotell, vars enda 
tillgång nog var en pool. 

Eftersom det var 38 grader 
varmt, betydde den mer än allt 
annat, så här stannade vi. På 
kvällen promenerade vi in till 
byn Brenzone, där vi hittade en 
fantastisk fiskrestaurang. Under 
middagen bröt ett hiskeligt 
åskväder ut, som vi beundrade 
sittande under en av restau-
rangens markiser. Tyvärr hade 
det inte slutat när det var dags 
att gå de tre kilometrarna hem 
till hotellet, så likt två dränkta 
katter kom vi tillbaka till vårt 
sunkiga hotellrum.

Efter frukost bestämde vi 
oss för att dagens resmål skulle 
bli Venedig, eller i första hand 
förorten Mestre som ligger 
en halvtimmes bussresa från 

Venedig. Här checkade vi in på 
ett litet trevligt familjehotell, lät 
bilen stå på innegården och tog 
bussen in till Venedig. Detta är 
naturligtvis en fantastisk stad 
som utsågs som världsarv 
1987. När man vandrar runt i 
staden, eller snarare föses runt, 
funderar man på om denna 
miljö verkligen tål det enorma 
turisttrycket den utsätts för, 
men att begränsa det är natur-
ligtvis inte lätt. För den som 
inte besökt Venedig, gör det! 
Möjligen skall man undvika 
perioden juni – augusti för att få 
med sig mer av staden utan att 
stå i köer och trängas överallt. 

IL COLLIO-DISTRIKTET
Egentligen var planen att 

tillbringa två dagar i Venedig, 
men stället fick det bli en lång 
dag, där vi efter en sen utom-
husmiddag tog sista bussen till-
baka till hotellet i Mestre. Efter 
allt promenerande var det inga 
svårigheter att somna och inte 
vakna förrän till en sen frukost. 

Nästa resmål var Il Collio-
distriktet vid gränsen mot 
Slovenien. Det här området 
är känt för sina fina vita viner 
och vingårdarna ligger tätt. Vår 
plan var att bo på en vingård 
under några dagar och det är 
faktiskt lätt ordnat. Det finns en 
organisation  ”Agriturismo” till 
vilken väldigt många vingårdar 
är anslutna. Dessa vingårdar 
erbjuder boende av olika slag, 
allt från relativt enkelt boende 
typ vandrarhem, till hög hotell-
standard. Våra kriterier, var åter 
pool! Valet föll på en vingård i  
Goritzia, bara några kilometer 
från den Slovenska gränsen. 
Lite besvikna blev vi möjligen 
när det stod klart att stället vi 
valt inte hade egen vinproduk-

tion, utan sin druvskörd fick de 
förädlad på annan plats. I övrigt 
var allt bra med ett gammalt 
slottsliknande hotell med bra 
standard på såväl rum, mat och 
vin. Här bodde vi några dagar 
och gjorde bland annat en 
dagsutflykt in i Slovenien där 
vi besökte ett kooperativ med 
400 vinbönder som gått ihop 
i en gemensam produktions-
anläggning i Brda. Vad vi inte 
visste var att här produceras 
vita viner i absolut världsklass 
och att dessa är en oerhört vik-
tig exportprodukt för Slovenien. 
Efter inköp av några lådor vin 
återvände vi till Italiensk jord. 

Under hela resan hade 
vi dittills haft fantastiskt bra 
väder, nästan i varmaste laget 
ibland, vilket framgått då och 
då i reportaget. När vi knäppte 
igång väderappen på mor-
gonen torsdagen den 31:e 
augusti möttes vi av varningar 
om stora nederbördsmängder 
över alperna kommande helg. 
Planen var att vi skulle vända 
hemåt under söndagen, men 
nu tog vi raskt beslutet att 
påbörja hemfärden.

TJUSNINGEN FÖRSVINNER
Stelviopasset som vi missa-

de på nervägen avskrevs även 
som alternativ för hemresan, 
eftersom mycket av tjusningen 
försvinner i samma takt som 
molnen sänker sig. Nej, när-
maste vägen fick det bli över 
alperna upp till München och 
vidare till Ingolstadt, vilket blev 
en lång dagsetapp. Ovädret 
hann ikapp oss och resan över 
alperna blev ingen höjdare, om 
uttrycket tillåts. Hällregn med 
molnen snarare under än över 
oss. I Ingolstadt bodde vi på 
ett hotell vid Hauptbahnhof och 

när man i gryningen hissade 
persiennerna var tåg fullastade 
med Audibilar det enda man 
såg. Stackars alla människor 
som skall låta sig transporteras 
i dessa bilar i stället för att få 
njuta av bilkörning bakom rat-
ten i en Alfa, var tanken som 
slog mig. 

Från Ingolstadt raka vägen 
norrut till Lübeck som fick bli 
resans sista anhalt. En fantas-
tisk gammal Hansastad, där 
vi varit ofta. Vädret var åter 
på vår sida, så det blev tid att 
strosa runt och njuta. Vi har 
en favoritrestaurang i Lübeck, 
Italiensk naturligtvis och den 
heter Gusto. Oerhört bra och 
man får direkt känslan att vara 
tillbaka i Italien när man sitter 
där och smörjer kråset. Från 
Lübeck och hem till Hjo är det 
ca 70 mil, vilket blev en lagom 
dagsetapp som tog lite längre 
tid eftersom den för vår del 
inkluderar två färjeöverfarter, 
Puttgarden – Rödbyhavn och 
Helsingör – Helsingborg.

På söndagen var det så 
dags för bilvård och uppsum-
mering över hur Q hade skött 
sig. Resan blev nästan 500 
mil på väldigt blandade vägar. 
Autobahn i relativt hög fart, för 
hög ibland enligt hustrun, alpö-
verfarter, stadstrafik, små vägar 
i vindistrikten i Italien, ännu 

mindre i Slovenien m.m. När 
man kör på serpentinvägarna 
över alperna, ser man med 
förfäran på grafiken som visar 
bränsleförbrukningen, men 
trots detta stannade snittför-
brukningen på 0,97/mil för hela 
resan, vilket jag tycker är helt 
fantastiskt för en bil med så 
stor motor och då körde vi ald-
rig på DNA-vredets snålläge. 

Bilen drog heller ingen olja 
och skötte sig för övrigt helt 
oklanderligt under hela resan. 
En mycket underlig egenhet har 
den dock och det är nästan så 
man inte vågar berätta om den, 
med risk att bli betraktad som 
helt galen. När man skall köra 
ombord eller av en färja, vilket 
vi gjorde vid fyra tillfällen under 
denna resa, går bilen bara i 
fem km/tim vad man än gör. 
Gaspådrag har ingen som helst 
effekt, manuellt eller automat-
läge inte heller. Bilen går i fem/
km i timmen! Bakomvarande i 
köerna blir inte speciellt glada 
kan jag meddela. Detta feno-
men skall jag beskriva när 
bilen snart skall in på service, 
frågan är om servicepersonalen 
kommer att ta sig an bilen, eller 
skicka undertecknad på liten 
eller stor sinnesundersökning?

Finns det då förutom ovan 
beskrivna olat inget att anmär-
ka på? Jodå, småsaker finns 
det. Bilen har en oerhörd 
aptit på däck. Efter nästan 
1000 mil är däcken snart slut. 
Förarkursen plus en dag på 
Kullen står naturligtvis för det 
mesta av slitaget.

Funktionen att förarsto-
len åker längst bak när man 
stänger av tändningen är en 
tveksam finess, som inte går 
att stänga av. Den är i det 

närmaste obegriplig eftersom 
in/ursteget snarast blir mer 
obekvämt, eftersom stolen näs-
tan hamnar bakom b-stolpen. 
Locket till en lyktspolare har 
hamnat på ”sniskan” och hittar 
inte längre sitt viloläge, vilket 
också får fixas på servicen. 
Frånsett dessa detaljer kan jag 
bara konstatera att Alfa Romeo 

Giulia är en helt underbar bil. 
I Italien och Tyskland såg vi 
en del Giulia och Stelvio, men 
ingen Q. I hemlandet väckte 
den en enorm uppmärksamhet, 
med många glada tummar i 
luften och Italienarna har all 
anledning att vara stolta över 
denna fantastiska bil.

’’Under mid-
dagen bröt ett 

hiskeligt åskvä-
der ut...’’

’’Gaspådrag har 
ingen som helst 

effekt...’’

Biltvätt för 7€. Från entrén vid Mille Miglia museet. Utsikt över Como och Lago di Como. Canale Grande, Venedig.

Bra namn på hotell i Venedig!

’’Italienarna har all anledning 
att vara stolta över denna 

fantastiska bil.’’
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En resa som började 
som en dröm, som 
sedan blev verklighet.

Det hela började en sen kall 
vinterkväll framför datorn. 
Jag tittade på en massa bil-
der från olika bilmuseer och 
städer i Italien. Bl.a ”Lago 
di Como”, Pagani-fabriken, 
Alfa Romeo-museet och flera 
andra. Jag sa till mig själv ”Dit 
vill jag åka denna sommar 
med min MiTo!”.

Jag började kolla på hotell, 
biljetter, vilka vägar jag skulle 
köra på, vart jag först skulle 
åka, vad jag skulle besöka 
osv. Det var dags att börja 
spara pengar! Som många 
redan vet, så är bilar inte den 
billigaste hobbyn, men det är 
bland de roligaste. Och kan-
ske den dyraste också.

Några månader senare, 
så var allting bokat. 30:e juli 
på kvällen började resan från 

Malmö till fantastiska Italien. 
Mitt hemland!

1:a Augusti – Det var 
den dagen som jag kom fram 
till min första destination i 
mitt favoritland – Italien. Det 
började med att köra på 
Splûgenpass för att komma 
fram till Varenna. Den absolut 
finaste staden som jag hittills 
har besökt i mitt liv. Utsikten 
talade för sig själv. En pano-
ramabild på hela Lago Di 
Como från hotellrummet. 
Bara detta var värt resan. 

2:a Augusti – Efter en 
skön natt i staden Varenna 
med AC’n på max hela nat-
ten, så var det dags att köra 
vidare från Varenna till Milano, 
med hela Lago di Como till 
höger om mig till större delen 
av vägen. 

Efter incheckningen på 
hotellet, så var det dags att 
åka till en av resans höjd-
punkter. Museo Storico Alfa 
Romeo i Arese, i en Alfa 

Romeo. Detta är något som 
jag har drömt väldigt länge. 
Att få köra in till området vid 
museet i en Alfa har en väl-
digt speciell känsla som inte 
går att beskriva.

I museet såg jag några av 
de finaste bilarna i världen 
med ett Alfa emblem. Bl.a. 
155 V6 DTM-bil. En av de 
vackraste racing-bilarna enligt 
mig.

Resten av dagen gick åt till  
att besöka Staden Milano och 

äta god mat.

3:e Augusti – Ny dag, nya 
möjligheter!

Det blev dags att köra 
vidare till min favoritstad – 
Maranello. En stad som är 
känd för en sak – Ferrari. 
Det började med att besö-
ka Museo Enzo Ferrari – en 
tribut till grundaren Enzo 
Ferrari. Mmmmmm, mina 
ögon blöder! Ferrari står 
väldigt nära mitt hjärta. Ett 
märke som jag har hejat på i 

Formel 1 sedan jag var 7 år 
gammal. 

Detta museum innehåller 
endast gatbilar som t.ex. 
legenderna F40, F50, Dino 
och Ferraris första producera-
de bil med flera.

Ut från detta museum, så 
var det dags att sätta sig i 
bilen igen vidare till Ferraris 
andra museum, som numera 
är nyrenoverat och väldigt 
annorlunda. Alfan visade 50 
grader på mätaren ute, men 
den gick som en klocka ändå! 
Bilen hamnade i rätt klimat 
kändes det som.

Det var 4:e gången som 
jag var på detta museet, och 

det är betydligt finare än förr. 
Innehållet sviker aldrig en. En 
massa motorer, F1-bilar och 
flera bilar värda över 10 miljo-
ner euro stod där. Favoriterna 
här måste nog vara F1 bilarna 
och Ferrari 250 GTO. 

Efter detta var det dags 
att checka in på hotellet i 
Maranello. Här bodde jag i 3 
nätter. Med Ferrari-fabriken 
utanför hotellfönstret så 
kände jag mig trygg och 
hemma.

På kvällen blev det utgång 
till en restaurang som många 
har varit på när dem har 
besökt Maranello, Ristorante 
Montana. Den coolaste 
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ITALIA, TI AMO!

restaurangen med hjälmar, 
kläder, västar, rattar och flera 
bilder från diverse Formel 
1-förare från t.ex. Michael 
Schumacher till Sebastian 
Vettel hängde överallt i res-
taurangen. Racing är temat. 
Maten behöver man inte dis-
kutera om. Kom igen, det är 
Italien vi pratar om!

4:e Augusti – Min allra 
största höjdpunkt som jag 
såg mest fram emot att besö-
ka. Pagani-fabriken i Modena. 

Jag hade tur nog som hittade 
en biljett för en guidad tur i 
fabriken under de dagar som 
jag befann mig i närheten. 
Jag har besökt andra fabriker 
tidigare, men ingen av dem 
slår Pagani. Något som jag 
blev väldigt häpen över var 
att få se de allra minsta detal-
jerna som de lägger otroligt 
mycket tid på till varenda bil 
som rullar ut från fabriken. 
En helt vanlig skruv som har 
Pagani emblemet ingraverat 
talar för sig själv om vilket 
otroligt bilmärke detta är.

Efter att ha tagit över 
ca 700 bilder bara i deras 
showroom, så var det 

dags att köra vidare till 
Lamborghini-museet i 
Sant’agata Bolognese. Under 
augusti månad hade de 
Ayrton Senna Tributo, som 
är en av de största legen-
der inom F1. Många F1-bilar 
som Ayrton har kört fanns 
där, samt många andra fina 
Lamborghini bilar, t.ex. Sesto 
Elemento och deras SUV 
prototyp.

5:e Augusti – Bologna! 
Hemmet för Ducati. Besökte 
Ducati Museet, som lämnade 
mig lite besviken för att vara 
helt ärlig. Otroligt fina motor-
cyklar, men det var inte alls 
stort som jag hade tänkt mig. 

Lago Di Come i kvällsljus.

Alfa Romeo 155 V6 DTM.

Utanför Museo Storico Alfa Romeo. Under augusti månad hade dem Ayrton Senna Tributo.

Ett antal Zonda F i Paganimuseet.

Ristorante Montana.

Många fina Lamborgini fanns i museet.

Ferrarifabriken i Maranello.
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Det lilla smakade bra dock!

Det blev sedan shopping 
på diverse köpcentrum i 
Bolognas centrum, som man 
alltid brukar göra på semes-
tern. Efter detta var det dags 
att köra tillbaka till Maranello, 
för att tillbringa sista natten i 
staden.

6:e Augusti – Utcheckad 
och klar med ingen slutdesti-
nation, så bestämde jag mig 
i sista minut för att åka till 
Verona. Fantastisk stad med 
mycket att titta på med otro-
ligt härliga människor och kul-
tur. Vädret började spela lite 

roll här. Det började med sol 
och 45 grader till mulet och 
småregn för att sedan gå till-
baka till sol under kvällen. Det 
stoppade inte mig i alla fall!

7:e Augusti – Slutet 
började närma sig på denna 
fantastiska resan med min 
Alfa. Efter att ha spenderat en 
natt i Verona, så var det dags 
att börja rulla norrut. Första 
destinationen: Brescia och 
Mille Miglia Museet. Bland de 
coolaste museum som jag 
varit på. Att få känna ben-
sin- och oljedoft på bilar som 
verkligen används är något 

som nästan alla museum sak-
nar. Här finner man inga puts-
bilar. Det är rena bruksbilar. 
Bilar som har rullat flera 1.000 
mil, och varje bil har sin egna 
historia. Otroligt coolt! 

Nu började det verkligen 
närma sig slutet. Men, jag 
hade en destination kvar i 
Italien. Stelviopasset. Vägarna 
som man hittar där går inte 
att beskriva. Från raksträckor 
till smala U-svängar fram och 
tillbaka. Upp och ner. Med 
Alfan i D-läget så kom den 
äntligen till liv. Den skulle ge 
alla sina krafter en sista gång 

i Italien, innan vi började rulla 
mot regniga Sverige igen via 
Österrikiska landsvägar, som 
får en att tappa hakan.

Denna resa kommer jag 
aldrig stt glömma. Redan 
någon månad sedan jag gjor-
de denna resan, och allting 
har inte sjunkit in i mig än! 
350 mil på motorvägar, små 
stads vägar och landsvägar. 
Detta var en resa som jag 
ville göra för flera år sedan då 
jag köpte min första Alfa, och 
äntligen kom chansen denna 
sommar.

Kolfiber kom först till användning i militära sammanhang, men 
finns ju nu ”överallt”, från fuskfiber i telefonskalet till äkta vara 
i JAS Gripen. Fibrerna, som är några få tusendels millimeter i 
diameter har ett unikt högt förhållande mellan hållfasthet och 
vikt, något som givetvis gör dem högintressanta för användning 
t.ex. i tävlingsbilar. Tabell 1. Chassi, karossdelar och kompo-
nenter i hjulupphängningen byggs upp av kolfibermatta, som 
dränks in med polymerer, som epoxi eller polyester, och härdas 
under tryck och hög temperatur i en ugn, en s.k. autoklav. 
Bortsett från härdningsmetoden är alltså tillvägagångssättet 
jämförbart med att bygga i glasfiberförstärkt plast.

Material/egenskaper Brotthållfasthet, 
N/mm2

Täthet,
g/cm3

Hållfasthet/vikt,
jämförelsetal

Stål, hög kvalité,
t.ex. för hårt påkända skruvar

135 7.8 17

Stål, kalldragen tråd,
absolut högsta hållfasthet

300 7.8 40

Kolfiber 4000 1.8 2350

Tabell 1. Hållfasthet/vikt, jämförelse

BROMSAR AV PLAST?? – NEJ, KOL! 
Så långt kan man förstå, men har ni funderat över hur 

F1-bilarnas ”kolfiberbromsar” är konstruerade? Bromsskivorna 
på tävlingsbilar lyser ju röda av värme när de används, och 
det finns självklart inga plaster som tål sådana temperaturer. 
Mycket riktigt är dessa skivors uppbyggnad helt olik den som 
används vid tillverkning av kaross- och chassidelar. Den här 
artikeln försöker beskriva hur de är beskaffade och tillverkas.

Liksom låsningsfria bromsar kom kolfiberbaserade bromsar 
först till användning i flygplan, med början i Concorde. De första 
försöken i Formel 1 gjordes av Brabham 1978, men svårigheter 
med slitage, kylning och varierande bromseffekt gjorde att det 
dröjde till 1984 innan McLaren presenterade en fungerande 
konstruktion. Det året segrade McLaren i 12 av 16 tävlingar…

BROMSEFFEKT
Låt oss ett ögonblick fundera över bromsarnas uppgift. En 

F1:a bromsar från >300 till <100 km/h på under 2 sekunder 
(>5 G). Den effekt som bromsarna måste utveckla är av stor-
leksordningen 2000 kW eller ca 2800 hk. Under så kort tid 
hinner sannolikt inte mycket energi avgå, utan en stor del lagras 
genom att värma upp bromsskivorna till mer än 1000 grader, 
och kyls bort under färden fram till nästa kurva. En liten del 
av ytan bränns bort och den processen bidrar till att föra bort 
värme. Påkänningarna är enorma på skivorna, uppvärmning till 
glödhetta under bråkdelen av en sekund, snabb avkylning av 
fartvinden, om och om igen.

Det klassiska materialet i bromsskivor är ju gjutjärn, som 
med rätt tillverkningsmetod kan fås att fungera förvånansvärt 
bra, men som alla metalliska material har det begränsad mot-

ståndskraft mot upprepade uppvärmningar och avkylningar. 
Materialet utvidgas och krymper omväxlande, resulterande i 
att skivorna blir skeva och att sprickor uppstår. Täta inspek-
tioner och byten är nödvändiga för hårt använda bromsar. 
Bromsbeläggen har också begränsad temperaturtålighet, och 
friktionstalet varierar med temperaturen, vilket inte alls är vad 
föraren vill ha.

KOLFIBER/KOL-KOMPOSIT, CC.
Kolfiberbromsskivor, däremot, är helt okänsliga för tempe-

raturväxlingar. Man kan värma en sådan skiva till 1000o C, och 
kasta den i nollgradigt vatten utan att den påverkas, den är helt 
stabil. I stort är Formel 1-bromsarnas uppbyggnad lik det som 
finns på våra vanliga bilar, ett bromsok med ett antal kolvar 
som klämmer bromsklossar mot skivans sidor. Oken ser ut som 
de brukar göra i racingsammanhang, tillverkade i någon lätt 
legering och utrustade med minst fyra kolvar. Bild 1. Där slutar 
dock likheten, ty både skivan och bromsklossarna består av 
samma typ av material, vilket rätteligen borde benämnas kolfi-
ber/kol-komposit. I engelskspråkig litteratur kallas kompositen 
ofta CC, Carbon/Carbon.1

1 En komposit är sammansatt av minst ett par olika komponenter. 
Tillsammans bildar de ett helt nytt material, ofta med helt andra 
egenskaper än hos de ingående komponenterna.

TEXT: BJÖRN SANDBERG

Bild 1. Brembo 6-kolvsok samt Carbon/Carbon-skiva för Ferrari F1. 

KOLFIBER, POLYMER, KERAMIK – HUR KAN DET BLI BROMSSKIVOR?

Det blev även ett besök på Ducati-museet i Bologna. Ett besök Brescia och Mille Miglia-museet var en självklarhet innan hemresan.

Det Österikiska landsvägarna och landskapet får en nästan att tappa hakan.
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En annan extrem användning för CC var till värmeskölden på 
NASA:s rymdskyttel, där man utnyttjade materialets låga vikt 
och enastående tålighet mot höga temperaturer.

CC, SKIVTILLVERKNING, FÖRSÖK INTE GÖRA DETTA HEMMA...
Tillverkningen av en kolfiber/kol-skiva börjar med en vit, 

syntetisk fiber kallad PAN, vilket står för Poly-Akryl-Nitril, och 
påstås vara samma utgångsmaterial som ingår i vissa textilier. 
PAN-fibrerna utsätts först för värmebehandling i flera omgångar, 
med målsättning att ur fibrerna avlägsna så mycket som möjligt 
av andra ämnen än kol. Då processen är färdig är kolhalten 66% 
och fibrerna har fått svart färg. Nästa steg är att väva hop fibrer-
na, något som sker med mycket hysch-hysch, eftersom detta är 
ett moment som skiljer de två stora tillverkarna av kolfiberbase-
rade friktionsprodukter åt. Den färdiga ”mattan” är så tjock att 
man ur den kan stansa ut råämnen till bromsskivor och belägg.

Härefter följer en uppkolningsprocess, vars syfte är att 
ytterligare minska andelen icke-kol. Råämnena laddas i satser 
om 2-300 st. i stora ugnar där de utsätts för hög temperatur i 
nära vakuum. Då processen är komplett är ämnena grå till fär-
gen och kolhalten uppe i 99 %, men fortfarande är materialet 
poröst, en väv. I nästa moment placeras ämnena åter i en ugn, 
men i den tillsätts naturgas och andra noggrant hemlighållna 
gaser. Den höga temperaturen får bindningarna mellan kol och 
väte i gasen att brista, och de fria kolmolekylerna söker sig 
istället in i kolfiberväven där de binds till kolatomerna i fibrerna, 
bildande en kolfiber/kol-komposit, CC. Det som kommer ut ur 
ugnen är ett helt annat material än det som laddades in, solitt 
och betydligt tyngre. Processen kallas även förtätning. Den grå 
ytan bearbetas bort och ämnena får genomgå ytterligare en 
förtätningsprocess i ugnarna. Varje sådan behandling pågår i 
flera veckor, vilket ger en antydan om varför kol/kol-skivor kos-
tar mycket pengar.

Nu är skivorna äntligen klara att bearbetas plana, förses 
med borrade luftkanaler och fästhål. Karaktären på materialet 
medför att diamantbelagda verktyg måste användas, ty kon-
ventionella verktyg skulle slitas ut på kort tid.  En skiva för F1 
kan ha upp till 1000 (!) borrade lufthål och väger futtiga 1.5 kg!

DEN FÄRDIGA PRODUKTEN
CC-skivor kan spara upp till 20 kg vikt på en bil, ofjädrad vikt 

dessutom! Dessutom får man en hög och jämn bromseffekt. 
Friktionskoefficienten ligger kring 0.8, ungefär det dubbla mot 
konventionella bromsmaterial. Slitstyrkan är också enastående: 
De snabbaste bilarna i 24-timmarstävlingen på Le Mans, LMP1, 
har en snittfart kring 225 km/h under 24 timmar, och når 340 
km/h ett par gånger per varv. Under ett lopp görs runt 4000 
hårda inbromsningar men man byter varken bromsskivor eller 
bromsbelägg, helt fantastiskt. Enligt uppgift från Brembo slits 
skivorna 3-4 mm, beläggen 8-10 mm under 24-timmarstävlingen.

Dessvärre lär det dröja innan vi kan köpa en Alfa med 
CC-bromsar. Kostnaden är orimligt hög, och mer konventio-
nella bromsar fungerar ju oftast tillräckligt bra för de allra flesta 
behov. Det finns också svårigheter av teknisk art. Gordon 
Murray, som på 1990-talet konstruerade McLarens supersport-
bil F1 var fanatisk viktjägare, och ville absolut att bilen skulle 
ha kolfiberbromsar, men fick motvilligt ge upp de försöken. 
Bromseffekten med helt kalla bromsar var i det närmaste obe-
fintlig, något som inte bekymrar i tävlingssammanhang, men 
som är helt oacceptabelt i en landsvägsbil. Sedan dess har 
dock utvecklingen rullat på, och ett för landsvägsfordon rimliga-
re alternativ har dykt upp, CCB!

KOLFIBERARMERADE KERAMISKA SKIVOR, 
CCB (CARBON CERAMIC BRAKES)
Keramen2 kiselkarbid, SiC, är ett mycket hårt material, används 
i skärande verktyg för metallbearbetning och som slipmedel. 

Alltså är ämnet slitstarkt och värmetåligt, men är alltför sprött 
för användning i bromsskivor. – Men, genom att armera SiC 
med kolfiber har man lyckats framställa ett kompositmaterial 
som har liknande goda egenskaper som CC, men till en något 
rimligare kostnad. Det är alltså den typen av bromsskivor som 
finns som tillval på många dyra och snabba bilar. Det är dock 
långt från billigt: Vill man ha sin Giulia Q utrustad med keramis-
ka bromsar tillkommer dryga SEK 70 000:- …

Bild 2. CCB, en kolfiberarmerad keramisk bromsskiva.

FRAMSTÄLLNING AV KERAMISKA BROMSSKIVOR.
Tillverkarnas produkter och tillverkningsmetoder kan skilja 

sig åt, men här följer ett exempel på hur det kan gå till, baserat 
på Brembos beskrivning. Bild 3 visar de olika stegen, där pro-
cessen löper i pilens riktning, med start kl 22.30!

Bild 3. De olika stegen vid framställning av en keramisk bromsskiva, 
enligt Brembo. Processen börjar vid ”Fiber conditioning” och löper 
moturs.

Kolfiber ges en skyddande beläggning och hackas till korta 
bitar. Dessa blandas med pulver av en värmehärdande harts. 
Blandingen töms i en form. I denna skjuter man in kärnor, mot-
svarande de radiella kylkanalerna. Med locket på flyttas formen 
till en press, som kompakterar blandningen i formen med en 
kraft motsvarande 20 ton och 200 graders temperatur. Hartsen 
härdar till en plast vilket gör att skivan efter avsvalning kan tas 
ur formen. Om kärnorna för de radiella kylkanalerna är av metall 
tas de bort här. Alternativt är kärnorna av en plast som bränns 
bort i följande steg. Nu sker den första bearbetningen, svarv-
ning samt borrning av axiella kylhål. I nästa moment överförs 
skivorna till en ugn, där temperaturen under två dygn långsamt 

2 Keramer är kemiska föreningar mellan en metall och en icke-metall, 
till exempel aluminium och syre (aluminiumoxid, Al2O3) eller kisel 
och kol (kiselkarbid, SiC). De flesta keramer är hårda och spröda. 
De tål inte spänningar och försvagas lätt av sprickor. Keramer är 
värmebeständiga, har hög smältpunkt. Keramer korroderar inte och är 
i allmänhet kemiskt stabila. Dessutom har de vanligen en mycket låg 
termisk längdutvidgningskoefficient, dvs. de utvidgas obetydligt när de 
värms upp.

höjs till 1000 grader C. Denna process kallas ”uppkolning” och 
omvandlar plastmaterialet till kol, och gör ämnet klart för den 
sista processen. 

Skivan placeras i en form och i dess centrum tillförs kisel-
pulver. I en ugn där nära vakuum råder höjs temperaturen 
långsamt till 1700 grader C. Kisel blir då lättflytande och kan 
strömma in i skivans porer där det tillsammans med kol bildar 
kiselkarbid, SiC.

Nu är äntligen skivan snart färdig, färdigbearbetas och skyd-
das mot korrosion med en speciell skyddslack, som härdas i en 
ugn. Till slut kan skivan få de sista hålbearbetningarna gjorda 

och en robot slipar av alla viktiga ytor. Från start till mål tar det 
ca. 20 dagar innan en keramisk skiva är klar för leverans!

Material/egenskaper Täthet, 
”specifik vikt”  g/cm3

Draghållfasthet, 
N/mm2 , (MPa)

Temperatur-
tålighet, °C

Gjutjärn 7.25 200-250 700

Kolfiber/keramik-komposit 2.45 20-40 900

Kolfiber/kol-komposit 1.8 70-90 > 1200

Tabell 2. Jämförelse mellan olika material i bromsskivor.

REFERENSER: WIKIPEDIA, RACECAR ENGINEERING, WEB-SIDOR FRÅN BREMBO M.FL.

Allmän information:
Club Alfa Romeo är ansluten till MotorHistoriska RiksFörbundet, MHRF. Det 
innebär bl.a. att CAR ordnar besiktning av klubbmedlemmarnas bilar för den 
excellenta försäkring som MHRF sköter tillsammans med Folksam.

Försäkringen är tillgänglig för minst 20 år gamla fordon, i originalskick eller med 
smärre tidstypiska förändringar. Fordonet får endast användas i hobbysyfte, 
aldrig som bruksfordon, det fordras att bilägaren har en vardagsbil och det finns 
krav på bilens förvaring och utrustning. Kostnaden är för närvarande från 840:- 
per år för helförsäkring, för bilar av de vanligaste årsmodellerna. 

Bilar som byggts om, till vad MHRF kallar ”avvikande utförande”, kan numera 
också försäkras, till en högre premie, se MHRF:s hemsida för mer information. 
Observera dock att klubben kan ha högre krav på originalskick än vad MHRF har!

Ansökan:
Utförlig information om alla försäkringsformer, premier m.m. finns på MHRF:s 
hemsida, www.mhrf.se/forsakring. Där finns också en förteckning över alla 
besiktningsmän. Om närmsta CAR-besiktningsman bor opraktiskt långt borta, är 
det ofta möjligt nyttja besiktningsman tillhörig annan MHRF-ansluten klubb.

Från hemsidan kan du också ladda ned ansökningsblankett. Där finns även 
möjlighet att sköta ansökan “digitalt”, så att du kan fylla i, bifoga bilder och 
skicka din ansökan direkt från din dator. 

Fotografera bilen, fyll i ansökan och avtala tid med besiktningsmannen. Han går 
genom bilen och upprättar ett protokoll, som beskriver bilens skick. Ansökan, 
bilder och protokoll skickas till CAR:s MHRF-ansvarige, som om allt verkar bra, 
tillstyrker och sänder till MHRF för slutlig bedömning. 

Om du har frågor, ring inte Folksam, utan kontakta MHRF-ansvarig i Club Alfa 
Romeo, eller närmaste besiktningsman.

Fotografier:
Avsikten med bilderna till MHRF-försäkringen är att de skall dokumentera 
bilens skick, vilket är nog så viktigt om en skada skulle inträffa. Det 
ligger alltså i bilägarens intresse att ordna fram bra bilder! Hemsidan och 
ansökningsblankettens baksida visar att det inte krävs något märkvärdigt, 
endast tydliga bilder av bilens samtliga fyra sidor, inredning samt motor- 
och bagageutrymme. Bilderna skall vara av god kvalité och utskrivna på 
arkivbeständigt fotopapper. Format minst 10x15 cm, fler bilder utskrivna 
gemensamt på A4 accepteras också. 

Bildexempel, OK resp. mindre bra:

Avgift:
CAR tar i samband med ansökan ut en engångsavgift på 200:- för klubbens 
kostnader för att administrera MHRF-försäkringen. Om besiktningsmannen måste 
åka iväg för att utföra besiktningen får han och bilägaren komma överens om 
ersättning för resekostnaderna.

Besiktning:
Granskningen sker efter ett protokoll sammanställt av MHRF, och är en 
redovisning av bilens skick. På MHRF är man allergisk mot rost, så det är ingen 
idé komma med en murken bil, hur tidstypisk den än må vara... Brand är en av 
de värsta skadeorsakerna och följaktligen godkänds ej torra, spruckna eller dåligt 
fastsatta bränsleslangar, så se över bensinförsörjningen före besiktningen.

Krav på utrustning.
Fordonet måste ha batterifrånskiljare (huvudströmbrytare) och eldsläckare. Mer 
info på MHRF:s web-sida under rubriken ”Villkor”.

Krav på förvaring.
MHRF har strikta krav på hur bilarna förvaras. De skall stå i låst utrymme då de 
inte används, vilket t.ex. innebär att nattförvaring i ”carport” inte är godkänt. Mer 
info finns på MHRF:s hemsida.

Ägaren är också viktig:
De låga premierna i MHRF-försäkringen bygger på att få skador inträffar. Det 
försöker man säkerställa genom att endast försäkra bilar ägda av verkliga 
entusiaster, folk som känner för sin bil, är rädd om den, kör och sköter den på 
rätt sätt. Det innebär givetvis att MHRF-försäkringen är personlig, den följer inte 
automatiskt med bilen vid försäljning!

Det är en förmån att godkännas för MHRF-försäkring, och det är upp till bilägaren 
att visa att hon/han är värdig förtroendet.  

Fler frågor?
Mer information kan du få från klubbens besiktningsmän eller MHRF-ansvarig 
i CAR, Björn Sandberg, Hangarvägen 3, 183 66  TÄBY.  orso@bredband.net. 
08-756 6787.
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JOAKIM DARBOM

En sen kväll i slutet av juli fick jag ett samtal från 
mitt italienska team V-Action som ville att jag skulle 
köra en tävling för dem i samarbete med Romeo 
Ferraris med en Alfa Romeo Giulietta i Italienska 
TCR-mästerskapet, motsvarande vårt STCC. Jag 
tackade förstås inte nej, upplägget var dock sådant 
att jag var tvungen att betala en del av racet, men 
då ingick också en halv dags test med en uppsätt-
ning nya däck. Prislappen var otroligt generös efter-
som teamet tror på mig och så gärna vill ha med 
mig framöver, så jag satte igång att jobba med en 
gång för att göra detta till verklighet.

Jag kontaktade Stefan Atterhall och Lars Erik 
Nylander i Alfaklubben och deras idé var lysan-
de: ”Vi samarbetar med Club Alfa Romeo Svezia 
såklart”. Jag skulle ge tillbaka genom att vara med 

i en av CAR Challenges större tävlingar för att köra 
racingtaxi med gäster, samt vara med på några 
andra arrangemang under hösten. 

Stefan startade en insamling på klubbens webb-
plats för att jag skulle kunna komma till start i 
Imola-racet den 8-10:e september i Giuliettan. 
En lördag i slutet av augusti körde jag ner till 
Kinnekulle och deltävling 3 i CAR Challenge. Vi hade 
en mycket lyckad dag på Kullen där jag lånade Lars 
Eriks Abarth 695 som är strajpad som min fjolårs-
bil och även har mitt nummer, 11, på dörrarna. Jag 
körde runt ett antal pass med trevliga gäster bland 
de duktiga CAR-chaufförerna som rattar sina fina 
Italienska bilar. Middagen på kvällen med en mini-
presentation av mig gick också suveränt, stort tack 
till alla inblandade.

Joakim Darbom.

Joakim Darbom 
berättar om 
sin karriär på 
Kinnekulle.
Foto: Axel 
Lindgren.

En av de lyckli-
ga som fick åka 
några varv på 
Kinnekulle.

TEXT: JOAKIM DARBOM. FOTO: HÅKAN KINNESTRAND
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Imola
På klassiska Imola den 8-10:e september upplevde jag en av de 
mest intressanta tävlingshelgerna i min karriär hittills, med start 
som inhoppare mitt i säsongen i Italienska TCR, i tufft motstånd 
med bl a Stefano Comini - dubbel mästare i TCR International 
- och min teamkompis i den andra Alfan, Giacomo Altoè – en 
lovande ung talang som är med i toppen i TCR International, 2:a 
senast i racet i Thailand. En fd Formel 2-förare är också med och 
kör om mästerskapet plus andra förare som har flera års erfaren-
het av dessa bilar och banor. Ett lagom mål att sätta för mig var 
topp 10 i det stora startfältet. 

Efter två träningspass satte jag tredje snabbaste tid i kvalet 
och fick därmed starta trea i helgens andra race. Teamkamraten 
Altoè var 5:a, lite mer än 3 tiondelar efter mig. Romeo Ferraris var 
jättenöjda med min prestation och att slå Altoè, som har mycket 
mer erfarenhet än mig och stjärnan denna helg, kändes briljant. 
Comini var även han efter mig. Kul fakta: Tiden jag satte i kval två 
var helgens tredje bästa tid under hela helgen, och hade jag varit 
med och kört i TCR International-kvalet 2016 hade jag kvalat in 
som tvåa efter Gianni Morbidelli. VILKEN FART! 

I helgens första race startar jag 10:a efter ett otroligt jämnt 
kval 1. När starten går tappar jag två placeringar men in i för-
sta sväng åker en konkurrent av banan och det blir Safety Car. 
Vid omstarten plockar jag någon placering vid en inbromsning 
efter den långa raksträckan och börjar jaga. Farten finns defini-
tivt där, synd att jag inte hade en bättre startposition. När halva 
racet är avverkat har jag tagit mig upp till 5:e plats och jagar som 
bara den. De avslutande 6 varven är jag - förutom en konkurrent 
längre bak som kör på nya däck efter en Drive Through -  snab-
bast på banan. Jag tar mig upp till 4:e plats och ser trean drygt 
1,5 sekunder framför mig med några varv kvar av racet. Hornen 
växer och på det sista varvet tar jag mig förbi trean upp för den 
branta backen på Imola, med två hjul på gräset. Det var nog inte 
så välkommet att knycka tredjeplatsen med ett halvt varv kvar att 
köra från dubble vinnaren racet innan på Mugello, men det bryd-
de inte jag mig om, jag skulle bara förbi. Tre kurvor senare träffar 
hans bil mitt högra bakdäck så jag tappar bilen och tvingas åka 
av banan. Jag tar mig upp igen på 5:e plats, som också blir min 
position i mål. Bästa Alfa, och kanondebut. Domarbeslutet efter 
race ändrade inte resultatet, inte något att säga om det men ita-
lienare skyddar sina egna kan jag säga iallafall… 

Farten i race 1 bådar gott inför race 2, där jag startar ifrån ruta 
3. Tyvärr kom massor med regn innan start som kördes bakom 
SC. Efter 4 varv släppte de iväg oss, men då var det redan kört 
för min del eftersom fläkten inte fungerade på, hela vänstra delen 
av framrutan immade igen och jag kunde inte se någonting alls. 
Vi körde 4 varv, jag tappade ner till P9 och slutade där. Tycker 
oavsett att jag körde på bra, trots INGEN sikt alls, och bärgade 
iallafall poäng i försök två av två.

Jag vill tacka Club Alfa Romeo Svezia för ett kanonsamar-
bete så jag kunde köra mitt första TCR-race på Imola och även 
tacka det grymma gänget från Kihlströms som också såg till att 
jag kunde komma till start i test och race. V-Action och Romeo 
Ferraris: Stort tack! 2018 vill jag satsa fullt ut på serien i en Alfa 
Romeo såklart. Jag behöver all hjälp som finns där ute för att 
göra detta mål möjligt.  

VÄNLIGA HÄLSNINGAR/JOAKIM DARBOM
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Så nära var det att det blev pallplats i debuten 
för Joakim. Den röda Opelns förare blir först 
omkörd men tar tillbaka sin tredjeplats enligt 
italiensk regelbok.

Tufft för Joakim i race 2 med monsunregn, pace car samt 
igenimmad vindruta.

Joakims mamma Anette Darbom, teamchefen Daniele 
Vernuccio, V-Action och chauffören själv lägger upp taktiken.

Joakims Alfa Giulietta preparerad av Romeo Ferraris. OBS den fina dekalen vid 
bakre sidrutan… 

Pappa Johan Darbom kommer med några sista goda råd 
innan start.

De båda Giuliettorna inför race. 



Snabb och säker betalning med kort, 
PayPal eller faktura.

Du ser snabbt aktuellt lagersaldo och 
tillgängliga alternativ som till exempel 
storlekar.

Surfa in på
http://www.alfaromeoshop.se

för att handla på klubbshoppen!

Lätt att hitta produkter och nyheter!

Välj mellan att 
få din order 
hemlevererad 
eller hämta ut 
den i vår butik.
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Säg  Buon Giorno till

ITALIEN

Goda köttbullar med Balsamico
Ingridienser (4 portioner)

 500 gr blandfärs

  1 gul lök

  1 röd lök

  2 vitlöksklyftor

  6 morötter

  2 ägg

  persilja

  muskot

  salt/peppar

  ströbröd

  olivolja

 balsamico 

Rör ihop blandfärs, 2 ägg, hackad gul lök, 
hackad vitlök, persilja, salt o peppar, muskot.

Blanda allt noga och forma smeten till kött-
bullar.

Tag fram Din största stekpanna och fräs 
skurna morötter och den hackade röda löken 
i olivolja.

Tag därefter upp morötterna och löken, låt 
dem vila medan du steker köttbullarna noga 
och väl.

När köttbullarna nästan är färdiga, vänder du 
i morötterna och löken samt adderar ca 1 
msk balsamico.

Låt allt steka ihop.

Denna rätt serveras lämpligt med ett gott 
potatismos.

GUSTO

Italienska recept i Klöverbladet.

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

Vi kommer få stöd av Ingemar Gustafsson, en bilentusiast som också driver Gusto i Hjo. 
Gusto är en butik som förmedlar råvaror från det Italienska köket. Ingemar kommer då och då att 
återkomma med recept här i tidningen. Vi hoppas att Ingemar även inspirerar andra medlemmar 
att bidra med sina Italienska favoriter!
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POSTTIDNING B
CLUB ALFA ROMEO C/O OLA SJÖSVÄRD, 

MORLANDA SÄTERI 146, 474 93 ELLÖS

Det kan vara rationellt 
att vara emotionell

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

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

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

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

mrca
p.c

om


