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SALUTE !
OLA SÖDERPALM
ORDFÖRANDE

 LEDAREN        OLA SÖDERPALMI DETTA NUMMER

PRIMAVERA

Kanske något tidigt att utbringa 
”Våren” så här strax efter års-
skiftet, men som bilentusiast är 
det lätt att ta ut lite av glädjen i 
förskott. I år har vi ju dessutaom 
en vårnyhet i klubben genom att 
det viktiga årsmötet hålls den 
3:e mars och då kan vi förhopp-
ningsvis få höra lite fågelsång i 
stället för dubbdäcksrassel på 
väg till mötet.

Med en dåres envishet fort-
sätter jag att tjata om vikten 
av medlemsmotioner till mötet. 
Vi har en fantastiskt kreativ 
styrelse i klubben, men ”input” 
från medlemmarna kan aldrig 
överskattas. Lite tillspetsat kan 
man säga att om man inte tar 
chansen att påverka klubbens 
aktiviteter genom motioner, så 
sitter man nöjd och har avstått 
från att påverka. Så kom igen, 
skicka några rader i ett mail till 
styrelsen@alfaromeo.org eller 
ring någon av ledamötena eller 
undertecknad, så gör vi en bra 
klubb ändå bättre!

På annan plats i detta 
nummer kan du läsa mer 
om Årsmötet som i år hålls i 
Stockholm. Av naturliga skäl 
brukar Stockholmsmötena vara 
de mest välbesökta och så 
hoppas vi det blir även denna 
gång.

Vintern är inte precis den 
årstid då garaget får mest 
uppmärksamhet, även om det 
då borde vara så. Det tar helt 
enkelt emot att göra något 

som inte får avnjutas förrän 
flera månader senare. Detta 
står bara för mig själv, det finns 
säkert många medlemsgarage 
där flitens lampa lyser långt in 
på nätterna. Viss tröst finner jag 
i klubbens sekreterares inlägg 
i tidigare Klöverblad, där han 
konstaterar att det som behöver 
göras, inte blir gjort. Alltid skönt 
att dela sitt dåliga samvete med 
någon.

Något har dock blivit gjort 
på bilfronten. Tidigare har jag 
skrivit i min ledare och i en 
artikel om min tävlings-Berto-
ne. Den är nu såld till hustruns 
glädje över en tom garageplats, 
där hon i lönndom planerat att 
diverse trädgårdsattiraljer skulle 
få sin vintervila. Sådana tankar 
måste beivras, och jag köpte 
därför raskt en Alfa Romeo 
Duetto vilken nu täppt till det 
lediga utrymmet. Genom åren 
har det passerat några Spider, 
men aldrig en Duetto. I dag 
tycker jag nästan detta är en 
stilikon och första modellen i 
en serie som kom att bli en av 
bilvärldens längst producerade. 
Mitt exemplar har levt sitt liv i 
USA innan den för 10 år sedan 
importerades till Danmark, där 
den ”europeriserades.” Den blev 
då av med sin Spica insprutning 
till förmån för dubbla Dellorto, 
fick andra strålkastare och posi-
tionsljus, ny läderklädsel och 
tyvärr en usel lackering. Därför 
måste jag nu ta mig i kragen 
och demontera bilen inför en 

omlackering. Förhoppningsvis 
är den klar till den efterlängtade 
våren.

I tidigare ledare har jag 
ondgjort mig över tidningen 
Teknikens Världs systematiska 
klankande på Alfa Romeo i alla 
tester. Ett exempel är deras test 
av Giulia Q. Så gott som alla 
andra svenska som utländska 
motortidningar (jag läser många) 
jämför bilen med huvudkonkur-
renten BMW M3.

Resultaten är i de flesta 
fall att bilarna bedöms som 
jämngoda, eller till och med i 
många fall Alfan som den något 
bättre. Tekniknes Värld sam-
manfattar med att: ”I Teknikens 
Världs duell med M3 och Giulia 
Quadrifoglio faller den sist-
nämnda tyvärr platt.” Detta är 
knappast trovärdigt och jag vet 
inte om man skall skratta eller 
gråta åt eländet. I senaste num-
ret ”slaktar” tidningen Stelvio 
och då fick jag nog. Nu har jag 
skrivit ett brev till tidningens 
chefredaktör, inte med förhopp-
ningen att det leder till något, 
men det kändes skönt att få 
skriva av sig. Brevet kan du läsa 
på annan plats i tidningen.

Skruva, putsa och njut av att 
solen går upp tidigare och ned 
senare för varje dag!

ANSVARIG UTGIVARE
OLA SÖDERPALM, 
LÅNGGATAN 15, 544 30 HJO

STYRELSEN 2017
ORDFÖRANDE
OLA SÖDERPALM
LÅNGGATAN 15, 
544 30 HJO
TEL: 070-634 16 63
MAIL: ORDFORANDE@ALFAROMEO.ORG

VICE ORDFÖRANDE
BJÖRN EK
TEL: 0733-51 41 70
MAIL: BJORN.EK@LIVE.SE

SEKRETERARE
ROBERT HULTMAN
TEL: 070-789 00 00
MAIL: SEKRETERARE@ALFAROMEO.ORG
MAIL: ROBERT@HULTMAN.INFO

KASSÖR
SUNE KARLSSON
TEL: 070-531 58 93
MAIL: KASSOR@ALFAROMEO.ORG

LEDAMÖTER
PATRIK GERMUNDSSON
LJUNGBY
TEL. 
MAIL: 
PATRIK.GERMUNDSSON@RH-DEKOR.SE

CHARLOTTE JACOBSON
STALLARHOLMEN
TEL: 070-533 81 09
MAIL: 
CHARLOTTE.JACOBSON@MAIL.COM

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
KANSLI/MEDLEMSANSVARIG
OLA SJÖSVÄRD
MORLANDA SÄTERI 146, 
474 93 ELLÖS
TEL: 0761-35 79 69
MAIL: MEDLEM@ALFAROMEO.ORG

BANMÖTESANSVARIG
SUNE KARLSSON
TEL: 070-531 58 93
MAIL: BANMOTEN@ALFAROMEO.ORG 

POSTORDER BOKLÅDAN
HENRIK SELBO
JOHANNELUNDSGRÄND 5, 
163 45 SPÅNGA
MAIL: POSTORDER@ALFAROMEO.ORG

WWW.ALFAROMEO.ORG

FOTO: THOMMY LEHRGRAFVEN

Corsa ripetizione!
Nej, jag vet inte om detta verkligen betyder Repetitionskurs! – Men jag är säker 
på att en sådan behövs för de vanligaste (enda?) italienska ord som vi Alfa-
entusiaster gärna svänger oss med. Det råder uppenbarligen fortfarande osäker-
het om hur ordet ”Alfisti” skall hanteras. Mina forskningar har lett fram till detta:

Alfista, är singularis, en Alfaentusiast, oberoende av kön.

Alfisti, är pluralis, och betecknar ett gäng Alfa-entusiaster, män eller blandat 
män/kvinnor.

Alfiste, är också pluralis, men nu består gruppen enbart av tjejer.

BJÖRN S
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MANUSSTOPP 2018 
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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FREDRIK ROMARE FUNDERAR   MAGNUS PETSÉN FUNDERAR   

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

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

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

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

BANMÖTESREDAKTÖR
VAKANT
TEL:  
MAIL: 

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

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

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

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

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

ANSVARIG UTGIVARE
OLA SÖDERPALM, 
LÅNGGATAN 15, 544 30 HJO

ETT STUTERI MED LÖDDRIGA 
AMERIKANSKA HÄSTAR

REDAKTÖRSTANKAR 
PÅ NYA ÅRET

Framför mig i garaget står 
en solidgrå Dodge Charger 
SRT Hellcat, bredvid vilar en 
gul Corvette Stingray Targa 
från 1974. Tillsammans har 
de 1019 mer hästkrafter än 
vår 2CV. 

Ägaren berättar att han 
köpte Corvetten under sina 
studier i USA på 80-talet. 
Det var hans daily driver som 
följde med till Sverige. Hans 
brutala Charger är ny och 
knappt inkörd. Jag lägger 
blicken på den grå motor-
huven som döljer ett stuteri 
med löddriga amerikanska 
hästar, men historien om 
hans gamla Stingray gör att 
blicken olydigt vandrar över 
till 70-talaren.

Ole Sommers bilmuseeum 
i Nearum Danmark är bra 
på att fånga besökaren med 
berättelser om deras bilar. 
Några av bilarna med sina 
berättelser kan ni läsa om i 
reportaget från Oles museum.

Många av våra klubbilar är 
gamla och mer präglade av 
sin historik än specifikationen 
de hade som nya. Genom 
våra berättelser och alla pap-
per våra fordon lämnar efter 
sig kan vi följa historiken med 

upplevelser, förbättringar och 
renoveringar. I dag är många 
aktiva att bevara dokumenta-
tion. Det underlättar inte bara 
vid bilens fortsatta friskvård, 
det ger även god vinterläs-
ning. Vi hoppas att ni läsare 
vill dela med er av era histo-
rier, och vi har ett förslag hur 
man kan göra.

Den enda dokumentation 
en Alfa Romeo från Tamiya 
kräver är byggritningen. Men 
likt en riktig renovering krävs 

verktyg, kunskap och tåla-
mod för ett lyckat slutresultat. 
Fördelen är att alla delar finns 
i lådan och en 155:a i skala 
1:24 kräver inget garage. 
Behöver kunskapen stärkas 
eller inspirationen trimmas 
kan ni läsa Ingemar Haglunds 
fortsättning på bygget av en 
Alfa Romeo 155.

Den vita vintern känns 
avlägsen i Östergötland. 
Men trots snöfria vägar är de 
flammiga av saltavlagringar, 

nätterna är hala och snön och 
kylan återkommer ofta i janu-
ari och februari. Det ger tid till 
arbete i garaget som skulle 
påbörjats innan jul. Men först 
ska alla kvitton och dokument 
från vår 2CV sorteras. Och 
allt får lägre prioritet när Alfa 
Romeo, Marcus Ericsson och 
Charles Leclerc kör Formel 1. 
Hoppas jag hinner meka lite 
innan det blir solig vår igen. 

Och hoppas jag fick några 
rätt i Hjulnötterna!

Plötsligt så kommer det ett nytt 
inlägg på hemsidans forum. 
The Italian Job 2018.  Är det 
ytterligare en ny remake av 
filmen Italian Job är min första 
tanke. Men det är det inte alls 
utan det är som vanligt några 
av våra fantastiska klubbmed-
lemmar som hittat på bus i 
sommar. Bus som kommer få 
semesterplaner att gå i stöpet, 
vilda diskussioner om priorite-
ringar att ta fart, sparkassor att 
länsas…

Jag läser inlägget en andra 
gång och inser att det är geni-
alt men bromsar mig ändå lite 
i tanken och säger inget till 
familjen. Vi är ju trots allt i Åre 
på nyårsfirande och skidåkning 
står på programmet.

Men sen står man där i liften 
och kvicksilvret ligger stadigt 
förankrat på minus 18. Det blå-
ser lätt och köldeffekten landar 
på minus 23 grader. Benen 
värker, fingrarna fryser och läp-
parna svider. Ungarna är trötta. 
Sambon är trött. Backarna 
börjar bli isiga och benen vär-
ker ännu mer. Sittlift och tid 
för tanke. The Italian Job var 
det ja… Italien i juli. Italiensk 
bil. Autostador och slingriga 
vägar på landsbygd. Kanske 
en cab. Nercabbat. Solsken. 
Solbrillor. Värme. Ledighet. 
Frihet. Eureka! Jag ska vara 
med om så ekonomin bara tillå-

ter en Fiat Uno för 1.500 spänn. 
Dags att kliva av liften och i 
halv snöstorm ta sig ner på 
tvären i isiga puckelpistliknande 
stup. Benen värker inte längre 
då dem är utan känsel så här 
dags. Nästa stopp försöker 
jag entusiastiskt berätta den 
glada nyheten för min sambo 
men det går inte för nästa lift är 
stängd. Sambo arg och mest 
på mig för jag sagt den nog 
skulle vara öppen. Stakning på 
plattmark till nästa anslutande 
lift gör att även armarna förlorar 
sin funktion och känsel. Ny lift 
och nya tankar. Färsk Ravioli 
på uteservering och ett glas 
vitt. Dignande tillbehörsbuti-
ker och delar till min 75:a lika 
självklart som bromsbelägg till 
en Volvo 240 på Mekonomen. 

Snart genom alperna i Schweiz 
i tanken då liftturen åter är slut. 
Nu är alla hungriga och när alla 
är hungriga är alla griniga och 
felet är alltid mitt. Snabb omor-
ganisering och backrestaurang 
intas med buller och bång. Kö 
och en logistik som skulle få 
vilken italienare som helst att 
vara missnöjd, med just logi- 
stiken gör att jag plötsligt sitter 
med en macka och en semla. 
För 160 svenska kronor. Barn 
och sambo äter dock mat på 
riktigt och nu äntligen ska jag 
få presentera the Italian Job 
med uppdämd iver. Ingen och 
då menar jag ingen blir det 
minsta entusiastisk. 8-åringen 
vill till Legoland för 4:e gång-
en, Sambon vill inte sitta och 
åka bil hela semestern och 

16-åringen är bara intresserad 
om regler för övningskörning 
är samma ute i Europa som 
hemma. Ridå ner för stunden.

Väl hemma i stugvärmen 
och 2 timmars upptining i bastu 
återvänder Italian Job i tanken. 
Bilsajter på nätet scannas av 
och nu tar tanken form på 
allvar. Vilken bil ska man ha? 
Kanske en fräck Fiat Barchetta 
Cab. Eller en fullmatad Alfa GT 
för 15.000. Eller en Maserati 
Biturbo eller….

Nu har familjen faktiskt klivit 
på tåget. Sambon och minsta 
sonen kommer möta upp vid 
målgången. 16-åringen följer 
med och får bilen vi köper 
i Italien när vi kommer hem 
igen. 8-åringen ska få besöka 
legoland för 4:e gången och 
sambon slipper sitta i bilen 
hela semestern. Det kommer 
kosta mig mer än en Fiat Uno 
för 1.500 det här men det 
struntar jag fullständigt i helt. 
Upplevelsen är min och bara 
min och den kan ingen ta ifrån 
mig! Drömmar och billetande 
fram till sommaren är också 
kvalitativa stunder framför 
datorn. Hoppas fler ansluter 
sig till detta event och det blir 
givetvis resande journalistik 
längs vägen och artikel här i 
KB.

God fortsättning på er alla!
Ole Sommers Bugatti Brescia Type T13 1923. Renoverad mellan 1955-1970 av Bugatti specialisten C.W.P. 
Hampton. 1980 kom den till Danmark.
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SEKRETERAR-REFLEKTIONER ROBERT HULTMAN

AutoKinito Sport – ett kunskapscenter för alla bilfantaster

Mer än en verkstad
Oavsett vilken motor, om du 
kör på bana, i skogen eller på 
gatan har vi alltid något att 
tillföra. Mer än 15 års praktisk 
erfarenhet gör Autokinito till 
experter på Alfa Romeo, men 
vi servar, trimmar och reparerar 
alla bilmärken.

Rullande landsväg
Många kommer till oss för 
att ställa in motorn med 
hjälp av vår bromsbänk eller 
chassidynamometer (rullande 
landsväg). Oavsett om du åker 
tävling eller bara bil till jobbet 
är detta det bästa sättet att få 
ut det mesta ur din bil, vare sig 
du är ute efter prestanda eller 
lägsta bränsleförbrukning.

Reservdelar
Vi jobbar med de bästa och 
flesta på marknaden förekom-
mande märken när det gäller 
reservdelar och tillbehör.

Skebogatan 5, Uppsala
Tel. 018-50 35 85

E-post: christos@autokinito.c.se
www.autokinito.se

Club Alfa Romeo 
Svezia

BLI MEDLEM I

DU OCKSÅ!

www.alfaromeo.org

SERVICE • RESERVDELAR 
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

Auktoriserad för

Tel. 08-660 22 71
Studentbacken 15–17, 115 57 Stockholm/Gärdet

40 år på samma adress!

info@ar-bil.se
www.ar-bil.se

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

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

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

nyheter@alfaromeo.org

INGET ÄR BÄTTRE ÄN MATERIAL FRÅN DIG SOM MEDLEM!

En Stor man har gått ur 
tiden. Under ett antal år 
gjorde Rolf Carstens ett 
stort arbete i Club Alfa 
Romeos styrelse. Klubbens 
ekonomi förbättrades med 
ett antal hundra tusen 
under de åren han var 
aktiv. Tillsammans med 
Rolf gjorde vi i dåvarande 
styrelsen många stora, roli-
ga arrangemang som tex 
50-års jubileet på Gärdet 
2006. 

Klöverbladet utveckla-
des också under den här 
tiden till att bli en snyggare 

och bättre tidning. Rolf 
ordnade också allt admi-
nistrativt arbete som kräv-
des för att driva lotterierna 
där vi lottade ut nya Alfa 
Romeo bilar. Inspiration, 
ordning och reda, och en 
stor portion humor är mitt 
ljusa minne av Rolf. 

Han somnade lugnt 
efter en kamp mot sjuk-
dom och tankarna går till 
familjen. Vi skålar i ett glas 
Grappa till hans ära och 
minne med ett - Saluti Rolf!

ÅKE NYBERG

Det är fortfarande vinter, även 
om det är svårt att tro här 
i Stockholm. Ett nytt år har 
börjat och det kunde ha börjat 
bättre. 

Jag vaknade på nyårsda-
gen med en makalös bak-
smälla. Lite förvånad, faktiskt. 
Visserligen serverades både 
vitt och rött vin och cham-
pagne på nyårsaftonen. Men 
att det var sådana mängder 
kunde jag inte komma ihåg. 
Jag hade heller inget minne av 
att någon skulle ha kört mig 
50 varv i en cementblandare 
och därefter sandblästrat 
mig. Det hade annars varit en 
logisk förklaring till den bland-
ning smärtor, värk och sveda 
som plågade min kropp.

I N  M E M O R I A M

ROLF 
CARSTENS

ÅRETS BÖRJAN BLEV PLÅGSAM
Rätt snart stod det dock 

klart att förklaringen stavas 
”influensa”.  Årets fyra första 
dagar präglades av höga 
febertoppar, varvade med 
frossa och svettningar, kryd-
dade med värk och ont.  På 
femte dagen började förvand-
lingen tillbaka från vrak till 
människa. 

I klubbens styrelse pågår 
förberedelserna för årets 
årsmöte för fullt. Det första 
sedan övergången till ett 
verksamhetsår som samman-
faller med kalenderåret. En 
stor förändring i det lilla som 
förhoppningsvis kommer att 
underlätta en del, även om det 
betyder att vi gör oss av med 
en del gamla invanda rutiner.

En annan förändring, som 
förhoppningsvis kommer att 
märkas ordentligt, är upp-
graderingen av klubbens 
webbsajt. En ”sneak preview” 
utlovas på årsmötet. Det sker 
naturligtvis inte av sig själv.  
Mycket av det nya och bättre 
kommer vi att kunna tacka 
Stefan Atterhall för som lagt 
ned mängder av arbete på allt 
det nya.

Webbsajten får också en 
del nytt innehåll. Där har jag 
själv varit inblandad. Sedan 
tidigare finns några gamla 
nummer av KB på sajten. Nu 
kommer alla KB fr.o.m. nr 
2-3 2006 fram till för två år 
sedan att finnas som PDF:er.  
Dessutom kommer alla klub-

bens möteshandlingar från 
1956 till 1979 att finnas. De 
senaste årens styrelse- och 
årsmöteshandlingar kom-
mer också att finnas där. 
Däremellan är det lite luckor. 
Skulle du ha protokoll och lik-
nande från 80-, 90- och 00-tal 
i dina gömmor får du väldigt 
gärna höra av dig.

Nybilsplanerna är, glädjan-
de nog, lagda på is tillsvidare. 
147:an får fortsätta som hus-
truns pendlarbil. Jag tror vi får 
tacka den snöfattiga vintern 
för det. 



HOTELL RADISSON
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Lördag den 3 mars
Hotell Radisson i Frösundavik i Solna

Årsmötet börjar 15:30 och årsmötesmiddagen 18:30.  
Middagen subventioneras för medlemmar och kostar 250 kronor, exkl middagsdryck. (490 kr för icke medlemmar).  

Vi har i vanlig ordning preliminärbokat ett antal hotellrum. 
Priset för ett enkelrum är 895 kronor.

Härmed kallas medlemmarna i Club Alfa Romeo Svezia till årsmöte lördagen den 3:e mars 2018 klockan 16.00.
Årsmötet hålls denna gång på Hotell Radisson, Frösundavik i Solna

Följande punkter skall enligt klubbens stadgar behandlas på årsmötet:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande  verksamhets-/ räkenskapsåret.
12. Styrelsens förslag till stadgeförändringar av §14, §22 och §23.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Val på ett år av ordförande och vice ordförande i föreningens styrelse.
15. Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i föreningens styrelse.
16. Val av två revisorer för en tid av ett 1år. I detta val får inte föreningens styrelseledamöter delta.17. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1år, av vilka en skall utses  till ordförande.18. Övriga frågor.
I samband med middagen på Hotell Radisson i Frösundavik kommer styrelsen att dela ut två förtjäns-tecken i form av klobbens ”Röda nål.” De tilldelas medlemmar som utfört speciellt förtjänstfulla insatser till klubbens gagn.
Dessutom kommer styrelsen att dela ut årets renoveringspris i samband med middagen. Ett under året nyinstftat pris för medlemsbidrag till Klöverbladet, kommer också att delas ut.

På hemsidan kommer löpande information, bland annat om motioner till årsmötet att läggas upp. om årsmötet att läggas upp.

Styrelsen
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alfaromeo-forsakring.se

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

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

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

Du har väl sveriges enda 
originalförsäkring för Alfa Romeo?

Ring oss på
075-243 06 15

redan idag!

Varje bil har en story. Det 
behöver inte vara Prins Bertil 
som kört bilen i Mille Miglia, 
det kan vara familjens resa 
till Italien eller racinghistorik 
från Challenge. Finns även 
fotografier från däckbytet i 
Stelviopasset eller fortkörnings-
boten från Milano blir historien 
ännu mer levande.

På museer har de ofta mer 
fokus på uppställning och glans 
än historierna bakom bilarna. 
Sommers ljusa och inspireran-
de bilmuseum i Danmark har 
många spännande bilar. De är 
väl skyltade med både modell-
beskrivning och bakgrund till 
den utställda bilen (se reporta-
ge). När jag beundrade inred-
ningen i Ole Sommers Lancia 
Aurelia B20 förstärktes intryck-
et av berättelsen att att detta är 
en orenoverad originalbil.

Våra klubbilar har också 
historier, en del domineras av 
komedi andra av rysare. Vi 

på Klöverbladet vill gärna att 
medlemmarna får ta del av våra 
bilhistorier. För att göra det 
bekvämt för er ger vi er en fär-
dig overall att kliva i. Det räcker 
med ett eller några mobilkort 
(hög upplösning) och lite text. 
En bonus är att när ni krattat 
ihop en text har ni en bra his-
toria till fikapausen på jobbet 
eller ett förstärkt underlag till 
beskrivning av er bil vid en 
eventuell försäljning. Historier är 
viktiga och roliga.

Klöverbladets redaktion och 
styrelsen kommer vara draglok 
och bidra med våra berättelser. 
Vi tror inte de roliga historierna 
begränsas till Italienska bilar, 
därför välkomnar vi alla bidrag.

Här bredvid är en mall ni 
kan använda, men låt den inte 
begränsa er. Vi vill att det ska 
vara enkelt och bekvämt, korta 
texter går mycket bra. Ni får ett 
exempel från min gamla Sprint:

Bilmodell: Alfa Romeo Sprint 1987

Utmärkande egenskaper: 
Det stöddiga ljudet från boxerfyran. Väghållningen och att 

den var helt rostfri. Snyggaste 80-talaren? Att oroas över att 
den ibland glappande ljus och blinkersspaken skulle haverera. 
En notoriskt dålig plastkonstruktion som är nära omöjlig att 
hitta som reservdel.

Spännande historik: 
Bilen skulle totalrenoveras av en entusiast. Det seriösa 

arbetet påbörjades men drog ut på tiden och avstannade till 
slut. Ägaren jag köpte den av fullföljde arbetet men var belåten 
när det var klart och sålde bilen till mig. Orenoverat är kul men 
nyrenoverat är också bra. Ingen rost någonstans och allt fixat 
gör klassikerlivet enkelt.

Bild(er):

VI VILL HA EN STORY OM DIN BIL!
TEXT OCH FOTO: FREDRIK ROMARECLUB ALFA ROMEO 

BEHÖVER DIG 
– SOM ALLTID!

Snart är det årsmöte i vår klubb ännu en gång. Nu i Stockholm.
Datumet blir lördagen den 3:e mars.
Årsmötet är det forum där medlemmarna verkligen kan påverka om man så önskar.
Om man har synpunkter tips, råd eller krav tveka inte att kontakta valberedningen enligt nedan.Vid kommande årsmöte har vi följande val att ta hänsyn till.
 Ordförande för ett år

 Vice Ordförande för ett år 

 Styrelseledamöter för två år 

 Fyllnadsval om sådant skulle behövas
 Revisorer – skall vi som vanligt ha två stycken.

Ny valberedning utses av årsmötet på plats.

Precis som alltid är Valberedningen mycket tacksam för all hjälp, alla tips och alla synpunkter vi kan få i arbetet med att ta fram en styrelse inför 2018.
Vi har fått flaggningar om att valda delar av ledningsskiktet inte ställer upp till omval, alltså är det extra viktigt med Er hjälp till oss.
Du som vill påverka, driva idéer eller bara delta i arbetet med att leda och utveckla en av Sveriges äldsta och kanske mest välskötta märkesklubbar är varmt välkommen att höra av dig.Känner du någon som kan vara lämplig tveka inte utan hör av dig till Valberedningen och namedropa vederbörande.
Valberedningens nomineringar presenteras på hemsidan i februari.
Väl mött i Stockholm den 3 mars!

Valberedningen Club Alfa Romeo Svezia
Björn Nilsson Robert Hagblom
0707-833738 0708-144949
Mail valberdningen@alfaromeo.org
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SKICKA IN VIKTIGA DATUM FÖR TRÄFFAR, 
AKTIVITETER M.M. TILL 

REDAKTOR@ALFAROMEO.ORG

KLUBBAKTIVITETER 2018

MARS
3 ÅRSMÖTE
 HOTELL RADISSON, FRÖSUNDAVIK I SOLNA

MAJ
1 ITALIENSK FORDONSTRÄFF 
 WENNGARNS SLOTT
1 ITALIENSK FORDONSTRÄFF 
 KRAPPERUP
12 BANMÖTE GELLERÅSEN

JUNI
2 ITALIENSK FORDONSTRÄFF HJO

JULI
6 BANMÖTE KINNEKULLE
11-17 THE ITALIAN JOB

AUGUSTI
18-19 BANMÖTE KINNEKULLE

SEPTEMBER
15-16 BANMÖTE KNUTSTORP

OKTOBER
6 BANMÖTE GÄSTSPEL PÅ RUDSKOGEN

Mer info se www.alfaromeo.org

Träffarna är klubbens livspuls där medlemmarna ses och pratar om sina 
älskade Alfor. Klubben har små som stora träffar - alla lika viktiga för 
klubbens sammanhållning och vitalitet. Under ett år med Club Alfa Romeo 
ordnas träffar i landets alla hörn, allt från några medlemmar som samlas 

för att äta en pizza eller en glass någonstans i all enkelhet till stora eve-
nemang som drar hundratals olika Alfor till ett och samma ställe. Vissa 
träffar är återkommande, pizza varje tisdag eller 1:a maj på Wenngarns 
slott och Krapperups slott varje år medan andra är engångsträffar. 

Nästa nummer av Klöverbladet 
beräknas utkomma under vecka 20.
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Ja, nu är det dags att lansera The Italian job, Club Alfa Romeo Svezia:s senaste tillskott av aktiviteter som handlar om att verkligen köra våra italienska bilar, dessutom i ett roligt tävlingssammanhang. 

The most epic roadtrip ever from Italy to Sweden är vårt motto och slogan.

The Italian job går kortfattat ut på att importera den mest spektakulära, billigaste eller bästa Italienska bilen från någonstans i Europa (ej Sverige) och köra hem från den gemensamma starten i Italien till Sverige. Genom fem länder och via diverse tävlingsmoment och andra rekommende-rade arrangemang. Bilens förare & passagerare bildar ett team och valet av bil kommer påverka teamets möjligheter att vinna hela The Italian job. Vi kommer även fästa stor vikt vid ”good sportsmanship” plus kämpaglöd och laganda när slutsegrande team utses.

Så här ser den preliminära rutten ut: Starten för The Italian job äger rum på Adria International Raceway tis-dagen den 10/7 och målgången blir ”någonstans i södra Sverige” tisdagen den 17/7 med gemensam uppställning och prisutdelning i samband med en ordnad bilträff i sam-band med CAR. 

Det pågår en planering tillsammans med Joakim Darbom Racing om att ordna ett event i samband med starten där det kommer finnas möjlighet att köra en TCR-bil/Seat Ibiza Supercopa eller ett Gokart-race, då kommer det att bli ett separat arrangemang för de som vill. Mer information kom-mer inom kort. 

Då det är första gången vi arrangerar The Italian job så får deltagarna räkna med att lite charmiga problem kan uppstå kring arrangemanget, ungefär som med de italienska fordonen vi tar hem… För att ändå göra det hanterbart har 

vi begränsat antalet team i tävlingen till 20 detta första år, så anmäl dig så snart du kan!  

Deltagarna ska också vara medvetna om att ett stort ansvar vilar på dem själva - t.ex. att hitta och buda hem ett lämpligt objekt, ordna med förvaring, betalning, reparationer, försäkringar och boenden, resa/resor till Italien - allt detta innan själva The Italian job startar den 10/7.
Alla deltagare kommer få skriva under en ansvars-deklaration innan resan. Detta för att ledningen inte är researrangörer, resan gör vi tillsammans, men under eget ansvar.

Anmälningsavgiften är 1500:-/team och 500:-/deltagare i fordonet. Ett krav att minst en person är medlem i Club Alfa Romeo Svezia för att få anmäla sitt team. När starten går den 10/7 skall alla deltagare i teamet vara medlem.

Denna avgift går till gemensamma middagar, ”The Italian job start kit”, dekaler till bilarna etc. Dessutom pengar till en liten ”akutkassa” som används till oförutsedda kostnader. Eventuellt överskott/sponsorintäkter etc. skänker vi till väl-görande ändamål t.ex. Barncancerfonden.
Vi kommer söka ett antal sponsorer som kommer få reklam/logotyper på bilarna och kläderna, uppdateringar via sociala medier och CAR:s hemsida löpande under resan. Vi stripar våra bilar med sponsorer, startnummer etc.
Detaljerna kring detta arrangemang finner ni på CAR:s hemsida. Här i denna tråd är alla välkomna att diskutera, fråga och sporra varandra vad det gäller The Italian job 2018! Det går också bra att mejla till italianjobsvezia@hot-mail.com vid frågor.

BENVENUTO MICKE, LASSE, TOBIAS, PETER

Härmed är ni välkomna 
att anmäla er till 

The Italian job 2018!

Sträckan Adria – någonstans i Skåne.

Banlayout Adria International Raceway.
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Följ med oss på en oförglömlig motorresa 
i gastronomins tecken.

Silverflag 2018

Silverflag 2018 – 29, 30 juni och 1 juli
När: 29, 30 juni och 1 juli.

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

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

bor i fyra nätter.

2018 är det 23:a loppet som 
körs mellan Castell arquato 
och Vernasca. Loppet körs 
som en uppvisning utan 
tidtagning, men lugn – det 
gasas friskt med bilar 
som t.ex Tipo 33, Ferrari, 
Maseratis, Abarth m.m.

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

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

provning och en vinprovning 
under dessa dagar.

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

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

0725-10 60 11

gusten60@hotmail.com

Resefakta för 6 dgr

Pris: 7.495 kr (exkl. flyg)
Tillval: 995 kr enkelrum
I priset ingår följande:
 Fem övernattningar Antica Torre  (del i dubbelrum)
 Fem middagar exkl. dryck Fyra luncher exkl. dryck Hämtning och trp med minibuss 1 Vinprovning 

 1 Ostprovning
 1 Charkprovning 
 Lokalguide

Museo Storico Alfa Romeo

OBS! Flygresa bokas 
och betalas av er själva.
www.vernascasilverflag.itwww.anticatorre.it
www.salumificiopevericarlo.itwww.latosa.it
www.tenutailpoggiolo.it
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Chefredaktör Daniel Frodin 
Teknikens Värld 
Box 90 248 
120 23 Stockholm 

Hjo den 8:e januari 2018


Bäste Daniel,


Sedan mycket ung grabb har jag läst Teknikens Värld ända sedan 1961 då jag fick en prenume-ration av mina föräldrar. Genom åren har dagen då tidningen dimt ned i brevlådan varit något av en högtidsdag för min del, och fortfarande känns det trevligt när man sjunker ned med den för en stund. För närvarande är jag prenumerant, men det har under senare år varierat på grund av mycket resande, då jag i stället köpt lösnummer för att s.a.s. få färskvaran. För övrigt kan man nog betrakta mig som ”motortidningsmissbrukare” då jag läser många tidningar, svenska såväl som utländska.


Vad som under senare år dock irriterat mig mer och mer är att tidningen tappat entusiasmen och glädjen i bilägandet och åkandet. Teknikens Värld har blivit något av motortidningarnas Råd och Rön, vilket måhända är en vald strategi, men roligt är det inte. I viss mån har entusiasmen flyttats över till systertidningen Klassiska Bilar, vilket i och för sig är trevligt, men även nya bilar behöver enligt min uppfattning skildras med glädje och entusiasm.

Av inledningen kan du dra slutsatsen att jag inte längre är någon ungdom, men min entusiasm och bilglädje har aldrig avtagit, vilket jag betraktar som en gåva att vårda och utveckla. I dag är jag ordförande för Club Alfa Rome Svezia, en av Sveriges största och äldsta entusiastbilklubbar. Möjligen tar du dig nu för pannan och tänker: ”Nej inte en Alfanörd till!” Så tänker nämligen många som aldrig fått tillfälle att uppskatta ett av de finaste bilmärken som finns. Få frågar sig dessutom varför det finns så många entusiaster för detta bilmärke? Visst vore det konstigt om alla dessa har fel?


Under alla år sedan körkortet hämtades ut har jag ägt 39 st. Alfa Romeo och då tänker väl vän av ordning att det rimligtvis inte funnits plats för andra märken, och att objektiviteten därmed är obefintlig. Så är det inte, för innehavet har omfattat ett antal Mercedes, Volvo, BMW, Saab, Renault, Triumph, VW, Ford, Fiat, Honda plus kanske något märke som fallit i glömska. Antalet bilar förklaras av många mil i tjänsten och det stora antalet Alfa Romeo av att det alltid funnits ett antal samlarbilar i tillägg till de Alfor som fått tjänstgöra som bruksbilar. Alla bilar som varit bruksbilar har, oavsett märke, noggrant följts upp vad gäller kostnader för reparationer och värdeminskning. Vad gäller samlarbilarna har det snarare handlat om värdetillväxt. Tilläggas bör att de Alfa Romeo som använts som bruksbilar, inte varit dyrare än andra märken. Faktum är att skillnaderna generellt varit små mellan de olika.

Vad har då detta med Teknikens Värld att göra? Jo jag tycker att tidningen systematiskt misskrediterar och i vissa fall rent av förlöjligar bilmärket Alfa Romeo, ovisst av vilken grund. I stället framhävas mer eller mindre okritiskt Tyska bilar tillsammans med nationalklenoden Volvo som det enda rätta bilvalen. Naturligtvis är inte någon av dessa bilar dåliga, och jag gläds dagligen över Volvos framgångar och att man nu till och med hittat ett designspråk som står ut och skiljer sig från tidigare års ganska tråkiga design. För närvarande har vi i familjen två bruksbilar, en BMW 525 Touring och en Alfa Romeo Giulia Q. Det ligger då av naturliga skäl nära till hands att jämföra dessa båda väldigt olika bilar. BMW:n är en fantastiskt trevlig och driftsäker bil. Bekväm, praktisk och billig i drift. Tyvärr tycker jag dock att BMW tappat allt av den körglädje som tidigare varit ett signum för märket. Dessutom ställer jag mig frågande inför den feghet i design som kännetecknar märket. När en ny generation lanseras är det näst intill omöjligt att skilja den från föregående. Giulian är inte felfri, vilken bil är det? Den erbjuder däremot en kompromisslös körglädje, en design som de flesta faller för och den är en fantastisk långfärds-

vagn. Under en semesterresa i somras till Italien körde vi ca 500 mil med en genomsnittsfart på 102 km/tim (mycket autobahnkörning) med en bränsleförbrukning på 1,02 l/mil. Inte illa med en motor på 510 hk. Bilen har under sina nu avverkade första 1000 mil inte haft några tekniska problem. När Teknikens Väld testar en Alfa Romeo anmärker man ofta på sådant som andra motortidningar inte gör, eller rent av framhåller som positivt. Vad gäller Giulian kan nämnas växelpaddlarna som Teknikens Väld hävdar är för stora och i vägen, medan flertalet andra tidningar berömmer dem för funktionaliteten och precisionen. Den direkt styrningen kritiseras i Teknikens Värld som tröttande och nervös, medan samma styrutväxling i en Audi beröms av tidningen! I så gott som alla motortidningar jämförs Alfa Romeo Giulia Q med BMW M3, eftersom dessa bilar är direkt konkurrerande modeller. I de allra flera tester bedöms bilarna som jämngoda, eller med ett visst övertag för Alfan. Teknikens Värd sammanfattar däremot med att ”Alfan faller platt!” Detta är inte en särkilt trovärdig slutsats då tidningen står tämligen ensam om den. 

I senaste numret av Teknikens Värld är det dags igen när tidningen ”slaktar” Alfa Romeo Stelvio, kanske mest för att den är annorlunda än de Tyska och Svenska idealen. Just detta är kanske något som i stället borde uppmuntras, att erbjuda körglädje och design utöver det vanliga, att sticka ut från mängden. Alla vill inte gå i masskonfektion, en och annan vill ha en Armanikostym! Tyvärr är jag rädd att Teknikens Välds konstanta nedvärderande skriverier skrämmer bort presumtiva köpare, som därmed aldrig får glädjen att äga en Alfa. Ofta innehåller testerna dessutom direkt felaktigheter, som t.ex. att antisladdsystemet på en Alfa Romeo 4C inte går att koppla ur (Bankalaset) vilket det naturligtvis gör. Fler exempel finns, men jag nöjer mig med detta. Sällan eller i bästa fall i förbigående nämns Alfornas höga säkerhetsnivåer i Euro NCAP, fullt i klass eller t.om. bättre än Volvo. Inte heller uppmärksammar tidningen någon av de tillförlitlighetsundersökningar som görs, exempelvis den nyligen publicerade  ”What Car Reliability Survey” bland 14 000 bilägare där Alfa Romeo planerade sig på femte plats efter Lexus, Mitsubishi, Toyota och Suzuki. Teknikens Världs gunstlingar hittar man långt ned i listan. Volvo återfinns t.ex. på 25:e plats, vilket inte gläder mig, utan endast är ett konstaterande. 


Teknikens Värld framhåller i tester ofta Volkswagenkoncernens bilar som föredömen. Rätt och riktigt på många sätt, dock med samma reservation från min sida vad gäller design, som ovan-nämnda kommentar om BMW. Vad jag reagerar mot är emellertid att man ogenerat uppmuntrar till köp av produkter från ett företag som på ett flagrant sätt bedragit sin kunder med manipulerade avgastester. Kunder som nu får stå där med ”skägget i brevlådan.” Heder dock om artikeln om fusket i senaste numret, men i testerna nämns det sällan. Alla bilmärken överskrider gräns-värdena, men då är det är snarare testmetoderna som skall ifrågasättas. Vad gäller Volkswagen däremot handlar det om rent bedrägeri, vilket bör framhållas ända tills berörda bilägare kompenserats fullt ut.


Daniel, det blev ett långt irriterat brev från en läsare som efterlyser större objektivitet i biltestandet och att glädjeämnena i bilägandet framhålls mer. Teknikens Värld lär ändå ha framtiden för sig då vi snart har elektrifierade självkörande bilar där endast komforten behöver bedömas och vem bryr sig då om vilket märke det står i fronten?

Bästa Hälsningar


Ola Söderpalm


PS. Förväntar mig inget svar på mitt brev, men jag tar mig friheten att publicera det i Alfa Romeo klubbens husorgan ”Klöverbladet” om dess redaktion så vill. Naturligtvis erbjuds du i så fall möjlighet till genmäle DS.

ORDF. OLA SÖDERPALMS BREV TILL TEKNIKENS VÄRLD



Alfa 33

Bilen som producerades i nästan 1 miljon ex
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Alfa Romeo 33 debuterade i maj / juni 
1983 och är en bil i Golfklassen 

där Alfa Romeo i cirka 10 års tid 
var representerad med Alfasud. 

Modell 33 är en 5-dörrarsbil med 
ett berlinaliknande utseende, och 

den designades av Ermanno Cressoni 
(1939-2005) på Alfa Romeo Centro Stile.

TEXT: ERIK SCHIFTER-HOLM 
(ÖVERSÄTTNING THOMMY LEHRGRAFVEN) 
FOTO: ALFA ROMEO M.FL.
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Mekaniskt är 33 nästan iden-
tisk med Alfasud, och den 
har en fyrcylindrig, vattenkyld 
boxermotor och framhjulsdrift. 
Den har samma hjulbas och 
spårvidd. Alfasud har fram-
bromsarna vid växellådan, 
men på 33:an förenklades 
bromssystemet genom att 
främre skivbromsarna flyt-
tades ut från växellådan till 
hjulen. Bromsarna bak var 
trumbromsar (Alfasud hade 
skivor runt om).

En liten rolig detalj på 
en tidig 33:a (Serie 1) är att 
instrumenten följer med när 
man justerar ratten upp och 
ner. Tändningsnyckeln på 
33:an är naturligtvis till vän-
ster om ratten precis som på 
Alfasud.

I Sverige såldes Alfa 33 i 
måttligt antal. 1,3-litersmotorn 
importerades aldrig men blev 
den mest populära i Italien. 
En version med dieselmotor 
såldes också i Italien, men 
eftersom motorrummet var 
konstruerat för en kort motor 
valdes en trecylindrig variant.

Vid Frankfurts bilutställning 
i september 1983 presente-
rades Alfa Romeo 33 1.5 4x4, 
och som namnet antyder har 
den fyrhjulsdrift. Bakhjulsdrift 
fick man genom att vrida ett 
handtag framför växelspaken 
när bilen är stillastående och 
den är avsedd att köra på 
snö, is, lera eller sand för att 
förhindra fastkörning.

I juni 1984 visades 33 1.5 
QV (Quadrifoglio Verde = 
Green Four Clover) för första 
gången, och på Alfa Romeos 
gatubilar innebär QV ytterli-
gare motorkraft, utrustning 
och ett sportigt utseende. 
1.490 cm3-motorn har två 
förgasare och producerar 
105 hästkrafter, och den 
lycklige ägaren kan njuta av 

aluminiumfälgar, läderratt, 

sportstolar, oljetrycksmätare 

och voltmeter. Motorn var 

densamma som i den allra 

senaste Alfasud 1.5 TI QV.

Samma månad presente-

rades modell 33 också som 

Giardinetta (Italiens beteck-

ning för stationsvagn) i varian-

ten 1.5 4x4 med två förgasa-

re, 95 hästkrafter och möjlig-
het att koppla in fyrhjulsdrift. 
Designen var Pininfarina. 
Samma 95-hästmotorer kom 
också 1985 i en variant som 
heter 1.5 SL.

I oktober 1986 fick Alfa 
Romeo 33 en mindre ansikts-
lyftning (Serie 2), men de 
flesta förändringarna var inuti. 
Utanför var bara grillen och 
fälgarna nya. Toppversionen 
har nu 1,7-liters motor, den 
fick beteckningen 33 1.7 QV 
och gav 118 hästkrafter. Nu 
hade bilen fått ventilerade 
bromsskivor fram, men bak 
satt det fortfarande trum-
bromsar.

33 1.7 QV var den första 
Alfa Romeo med hydrauliska 
ventillyftare, vilket medförde 
att manuell inställning av ven-
tilen inte längre var nödvän-
dig. Den mindre 1.5 SL (95 
hästkrafter) och 1.5 QV (105 
hästkrafter) ersattes med 33 
1.5 TI med 105 hästkrafter. 
Motorn var en något uppgra-
derad version av den gamla 

105-hästaren, som knappast 
hade uppnått den angivna 
105 hästkrafterna. I vissa 
europeiska länder kunde man 
fortfarande få mindre motor-
versioner.

År 1990 presenterades 
Alfa Romeo 33 med en stor 
ansiktslyftning (serie 3), 
både när det gäller exteriör 
och inredning. Strålkastarna 
påminner om Alfa Romeo 75 
och bakljusen påminner om 
Alfa Romeo 164.

Bensinmotorerna hade nu 
fått elektronisk insprutning 
och katalysator, även om 
katalysatorn var beroende på 
marknaden. På fyrhjulsdriv-
na versioner kan bak-
hjulsdriften enkelt 
slås på och av 
genom att trycka 
på en knapp, och 
det var inte längre 
nödvändigt att bilen 
stod stilla under 
denna operation.

Toppversionen, Alfa 
Romeo 33 1.7 16V QV, 

fick nu en ny 1,7-liters motor 
med 16 ventiler, fyra över-
liggande kamaxlar och 132 
hästkrafter, och den kunde 
också levereras med per-
manent fyrhjulsdrift, kallad 
Permanent 4.

Året efter bytte 33 1.7 
16V Permanent 4 namn till 
Q4, och fälgarna fick samma 
design som Alfa Romeo 155 
Q4 och Alfa Romeo 164 Q4.

Modell 33 kunde också 
fås med ABS-bromsar vilket 
innebar bromsskivor runt 
om. Systemet kos-
tar dock myck-
et, så 

det var inte många som kos-
tade på sig detta tillval.

Fyrhjulsdrivna versio-
ner (Permanent 4 och Q4) 
hade alltid ABS-bromsar 
och bromsskivor runt om. 
Förutom 16-ventilen kunde 
danska Alfa-köpare också 
välja 1,5 med 95 hästkrafter 
och 1,7 med 107 hästkrafter. 
Alla serie 3-versioner hade 
servostyrning. Den danska 
importören introducerade 
emellertid en ekonomiversion 

av 1,5 liters utan servostyr-
ning.

I slutskedet av produk-
tionen (1994) fick danskarna 
den mindre 1,4 Imola. Den 
hade en motor på 1.351 cm3 
och 90 hästkrafter, liksom en 
något uppgraderad inredning 
med alcantara på sätena.

Produktionen av Alfa 
Romeo 33 avvecklades 
1994, då den ersattes av 
Alfa Romeo 145 och av Alfa 
Romeo 146 året därpå. Med 

en produktionssiffra 
på 989.324 

exemplar 
är Model 
33 den 
”störs-
ta” Alfa 
Romeo-
modellen 

någonsin.

Enligt obe-
kräftade källor skall 

en Alfa 33 16V med 
fyrhjulsdrift ha tävlat i rally, 
grupp N, i Sverige.En Giardinetta som sett bättre dagar, lägg märke till Pininfarina-märket på C-stolpen
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Med en 
produktion på 
hela 989.324 
exemplar är 
33:an den 
’’största’’ 

Alfa Romeo-
modellen 
någonsin.

Interiör från 1983. Första generationen (Serie I) av Alfa Romeo 33.

Interiör från 1986. Alfa Romeo 33 1.7 QV (Serie II) från 1987.

Interiör från 1990. Faceliftad Alfa Romeo 33 (Serie III) från 1990 med ny bakände, denna 
med 16V-motor och permanent 4-hjulsdrift.

Tidstypisk inredning från 80-talare. Här ses en 1,5 QO som skiljer sig från basmodellen med elhissar på framdör-
rarna, träratt och infocenter .
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SPECIFIKATIONER
Alfa Romeo 33 1.7 4WD

KAROSS

Kaross Halvkombi
Antal dörrar 5
Antal passagerare max 5
Längd, mm 4.075
Bredd, mm 1.615
Höjd, mm 1.375
Axelavstånd, mm 2.470
Främre spår, mm 1.365
Bakre spår, mm 1.385
Minimal bagageutrymmet volym, l 290
Maximal bagageutrymmet volym, l 1.050

MOTOR

Bränsletyp Bensin 95
Slagvolym, cm³ 1.712
Motoreffekt, hp 107
Vridmoment, Nm 149/4.500
Försörjningssystem Flerpunktsinsprutning
Kamaxel OHC
Cylinder positionering Boxermotor
Cylinderantal 4
Motorposition Fram

PRESTANDA

Vikt, kg 1.020
Acceleration 0-100 km/h, s 10,2
Tankvolym, l 50
Max hastighet, km/h 185
Bränsleförbrukning stadskörning, l/mil 1,09
Bränsleförbrukning landsvägskörning, l/mil 0,57
Bränsleförbrukning blandad körning, l/mil 0,76
Max vikt, kg 1.445

VÄXELLÅDA

Antal växlar 5
Typ av växellåda Manuell
Drivande axlar Permanent fyrhjulsdrift 

BROMSSYSTEMET

Frambroms Skivbroms
Bakbroms Trumbroms
ABS Ja

STYRNING

Styrnings typ Kuggstångsstyrning
Servostyrning Hydraulisk styrning

Inget kan stoppa Alfa 33 1.5 4x4 1985-1986.

Alfa Romeo 33 16V Quadrifoglio Verde 1990.
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Alfa 155 var faktiskt den bil som 
bidrog till den största regel-
ändringen inom Super Touring 
i historien. Alfa Romeo gick 
med i BTCC 1994 med förarna 
Gabriele Tarquini och Giampiero 
Simoni. Succén var omedelbar, 
Tarquini vann titeln och Simoni 
slutade femma. Men 155:an har 
gett upphov till en hel del kon-
troverser i just BTCC-serien.

Alfa Romeo hade med 
155:an redan vunnit det 
Italienska mästerskapet när man 
gav sig in den tuffa konkurren-
sen i BTCC. För att förbereda 
sig för det hårda motståndet 
utvecklades en speciell version 
av 155:an som fick namnet 
Silverstone. Denna modell fick 

ALFA 155 
BTCC RACING
TEXT: MAGNUS PETSEN.  
FOTO: ALFA ROMEO, INTERNET.
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sedan vara utgångsmateri-
al efter att tillverkats i 2.500 
exemplar som reglerna kräver. 
Kostnaderna för Alfa Romeo var 
enorma men alla 2.500 exem-
plar tillverkades. Silverstone 
hade redan från fabrik justerba-
ra spoilers både fram och bak. 
Framspoilern kunde breddas 
med ett medföljande kit och 
den bakre vingen kunde juste-
ras i höjdled.

Den aerodynamiska för-
delen med dessa spoilers för 
standardbilen var egentligen 
obetydlig, men för racerbilar var 
fördelen mycket betydande. Så 
när Alfa Romeo 155 vann dem 
fem första loppen så var andra 
BTCC-stall snabba att proteste-

ra. Den stora kontroversen kom 
under säsongens sjunde lopp 
på Oulton Park när Alfa-teamet 
blev beordrade att köra med 
sina spoilers i indraget läge. 
Alfa menade dock att deras bil 
motsvarade regelverket och det 
slutade med att Alfa lämnade 
loppet i protest.

Denna protest blev i sin tur 
anledning till den snabbaste och 
kanske största regeländring-
en i tävlingens historia. BTCC 
kom med tillägget som innebar 
att bilarna måste köras med 
justerbara karossdelar i sitt 
ursprungliga läge eller hur man 
ska tolka det nya regeltillägget 
”manufacturers must indicate 
the entirely completed position 

of any adjustable aerodyna-
mic bodywork and will only be 
allowed to run in this entirely 
completed position.”

Alfa Romeo accepterade 
regeländringen och var tillbaka 
till nästa runda. Nu med den 
bakre spoilern i indraget läge 
men den främre fortfarande 
breddad vilket godkändes. Alfa 
fortsatte ändå att vinna tävlingar 
med Tarquini bakom ratten. 
Denna regeländring gjorde 
ändå ingen skillnad och Tarquini 
arbetade upp ett gap i poängta-
bellen detta första år och vann 
titeln med stil. Framgången var 
ett faktum.

På grund av alla kontrover-
ser så ändrades reglerna till 

säsongen efter och vingarna 
skulle ha ett fastställt utseen-
de och form. Dessutom skulle 
standardvagnen nu ha tillver-
kats i 25.000 exemplar. Men 
det var inte bara vingar och 
spoilers som var unikt för 155 
Silverstone. Bilarna byggdes av 
Alfa Course i Turin. Strävan efter 
ett så lätt och starkt chassie 
som möjligt var målet. Man tog 
bort och förstärkte och slutre-
sultatet blev ett chassie som var 
40 kg lättare än minsta viktgrän-
sen men dubbelt så vridstyvt.

Standardbilen hade 
TS-motorn på 1,8 liter och 129 
hk. En prestanda på 200 km/
tim i toppfart och avverka-
de 0-100 på 10,3 sekunder. 

Racingvagnen var lite annor-
lunda motormässigt med en 
radfyra från Fiat Rally i botten. 
Toppen kom från Q4-modellen 
men som roterats 180 grader för 
effektivare kylning samt något 
lägre tyngdpunkt i chassiet. 
Som med alla motorer i racing-
sammanhang byggdes de i små 
serier och krävde renovering 
varje 700 km. Varje motorreno-
vering tog ungefär 80 timmar för 
en erfaren tävlingsmekaniker.

Tarquiri tog en överlägsen 
seger i BTCC 1994 men till 1995 
blev det tuffare. Alfa hade svårt 
att hänga med í det prestanda-
hopp som serien genomgick till 
1995 års säsong. De andra tea-
men började gå ifrån under vin-

tern 1995 och Alfa var tvungen 
att hitta på något för att bromsa 
trenden. Tarquini hoppar dess-
utom av som förare och krisen 
börjar bli ett faktum. 

Team Prodive tog då över 
utvecklingen av tävlingsbilen 
och den tidigare Formel 1 föra-
ren Derck Warwick anslöt sig till 
teamet. Framgångarna kommer 
dock inte för vare sig den nye 
Warwick eller den mer rutinera-
de Simoni.

Under den andra halvan av 
säsongen återvänder Tarquini 
till BTCC efter att ha deltagit 
i det Italienska mästerskapet 
och avslutar säsongen. Trots 
detta slutar Tarquini före både 
Warwick och Simoni på en 

ödmjuk 16:e plats. Teamet läm-
nar BTCC efter säsongen 1995.

Men för det är ändå inte 
155:ans tid som racingbil över. 
155:an fortsätter att ta segrar 
i andra mästerskap i Italien, 
Frankrike och Spanien innan 
den ersätts av nya racingvari-
anter av den nya Alfamodellen 
156.

Historiskt sett är Alfa 155 
en mycket lyckad vagn som 
grundämne för racing och 
man skall inte glömma seg-
rar i Italienska Superturismo 
Mästerskapet 1992 eller tyska 
DTM-serien 1993.
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60 ÅR MED ALFA ROMEO BERLINOR

1955

1962

1977

1985

1992

1997

2015

2005

Giulietta

Giulietta

Giulia

75

155

156

159

Giulia
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Efter 22 minuter från färjelä-
get i Helsingör är du framme 
i Naerum. Du sväljer sista 
tuggan av färjans röde pölse, 
svänger av från E47 och är 
framme vid Ole Sommers 
Bilmuseeum. Ett Danmarks 
finare bilmuseeum och privata 
samling av klassiska bilar. 

Ole Sommer är känd 
som Danmarks största 
Volvohandlare, men långt 
innan dess började han 
sin karriär i England som 
verktygsmakare på Jaguars 
fabrik. 1952, ett år efter hem-
komsten från Jaguar, gick 
hans far hastigt gick bort 

och Ole blev därmed ägare 
till E. Sommer importör av 
Jaguar. Med en väl fungeran-
de företagsledningen kunde 
han redan efter fem år utöka 
med ett separat företag som 
sålde Volvo och snart var 
Ole ledande volvohandlare i 
Danmark.

Bredvid företagen samlade 
Ole på klassiska bilar. De för-
varandes på huvudkontoret i 
Naerum och användes flitigt 
på olika tävlingar runt om i 
världen. Med tiden ökade han 
fokuset på samlingen och 
2004 såldes sista företaget, 
Volvo Trucks and Buses, och 

Alfa Romeo 1900 Super Sprint med karosseri av Touring Superleggera.

Alfasud 1.2 Ti från 1977. Original och orenoverad. Bakom står Alfa Romeo 1900 och en Alfa Romeo Giulietta 
Sprint 1300 årsmodell 1962 med endast 8500 mil. Totalrenoverad 1990.

Alfa Romeo Giulietta Sprint 1300. Alfa Romeo Giulietta Sprint 1300.

han kunde nu satsa helt på 
sitt nybyggda bilmuseum i 
Naerum.

Museet är ljust och luftigt 
och det är lätt att se och röra 
sig runt de utställda bilarna. 
Skyltar beskriver bakgrunden 
till bilmodellen, tekniska data 
och även historiken kring 
museets bil. Det är ett ovan-
ligt och spännande drag som 
borde användas oftare idag 
när proveniens och historik 
är viktigare än lackens glans. 
Bilarna är främst exklusiva 
prestanda- och tävlingsbilar. 
från Italien, England, Frankrike 
och Sverige, Volvo.

Liksom Arturo Benedetto 
Giovanni Giuseppe Pietro 
Archangelo Alfredo Cartoffoli 
i Tintin och Det Hemliga 
Vapnet, fascineras jag speci-
ellt av en blå Lancia Aurelia 
B20 GT 2500 Berlinetta från 
1956. En på sin tid mycket 
framstående prestandavagn 
som i konkurrens med motor-
starkare Ferrari, Mercedes 
och Maserati placerade sig 
2:a i Mille Miglia 1951 och 3:a 
1952. 

Sommers Aurelia är en 
serie 6 och har endast kört 
60.000 miles. Aurelian är i 
originalskick med tre ägare 
innan den kom till Danmark 
1995. Den har vunnit 1:a pris 
flera gånger vid engelska 
Lancia klubbens årsmöten.

Utöver riktiga bilar finns 
även en fin modellbilsutställ-
ning. Och när krafterna sinar 
efter några timmars bilstudier 
kan man fylla på med ny 
energi i museets cafeteria.

Museet ligger bekvämt 
bredvid E47 i Naerum. 
Öppentider är tisdag till tors-
dag 0900-1600 och fredag 
0900-1300. Entrén är 80 DKr/
person och yngre än 18 år 
går in gratis med betalande 
vuxen.

http://www.sommersautomo-
bilemuseum.dk/contact/

SOMMERS AUTOMOBILE MUSEUM
TEXT OCH FOTO: FREDRIK ROMARE
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Lancia Flaminia 3C 2.8 Touring Cabriolet 1964. Nr 47 av 180 tillverkade. 
Tillhörde Earl of Chichester i 14 år innan den kom till Museet. 

Överblick med Maserati 3500 GT Touring, Mistral, 3500 GT Vignale 
Spyder, samt Alfa Romeo Giulietta, 1900 Super Sprint och Alfasud, 
Lancia Appia 1956, Aurelia B20, Aurelia B24S Cabriolet, Flaminia 3C 
2,8 Touring Cabriolet.

Jaguar D-type 1955. Chassienr 514. I 1957 Le Mans tog D-type positionerna 1, 2, 3, 4 och 6. Denna 
D-type ägdes av en engelsk adelsman 1955-1976. Det är den enda D-type som aldrig tävlat och har aldrig 
varit inblandad i någon olycka.

OScar 1984 med Volvo B23 turbo. Danmarks enda serieproducerade 
bil. Byggd i 20 exemplar under 1982-86 av Ole Sommers, därav OS. 
Exporterades till USA, Abu Dhabi, Andorra, Italien och Sverige. Bakom 
OScar står en Volvo Special årsmodell 1952 som också är byggd av Ole 
Sommer med målsättningen om en Dansk sportbil.

Citroën SM.

SVJ. Sportbil byggd av Steen V. 
Jensen under 1962-67. Med RO80 
wankelmotor och chassie från Auto 
Union 1000S. Rejäl konstruktion 
med 30.000mil på mätaren.

Bugatti Brescia Type T13 årsmodell 1923. Vid 1921 Grand Prix i byn 
Brescia, därav namnet, placerade sig T13 på plats 1, 2, 3 och 4:a. 

Bugatti Brescia Type T13.

Ormbo i en Repco-Brabham BT 36 X1.

Vår skribent Carl beundrar en Lancia Aurelia B20 GT 2500 Coupe från 
1956.

Fönstervev Lancia Aurelia B20 
GT 2500 Coupé.

Lancia Aurelia B20 GT 2500 Coupé.
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Modellbilar

Förra gången var det lacke-

ring av karossen så nu fort-

sätter jag och gör den färdig.

Nu får man ta fram den lilla 

penseln och stadiga handen 

TEXT OCH FOTO: INGEMAR HAGLUND

BYGGSATS

och måla lister runt rutorna.

Jag använder uteslutande 

Tamiyas akrylfärger när jag 

penselmålar dels för att dom 

är fina att måla med och sen 

att dom är vattenbaserade 

och lite snällare mot hälsan.

När det har torkat så är 

det dags för dekaler.

Just i detta utförandet är 

dekalerna knepiga att mon-
tera. Dom svåraste är dom 
röda fälten på framskärmarna 
då dom ska sättas på välvda 
ytor. Här är det ett måste att 
använde dekalvätskor som 
mjukar upp och gör att dom 
formar sig efter underlaget.

Klipp ut dekalen du ska 
sätta på och lägg den i lite 
ljummet vatten tills den släp-
per från papperet.

Jag använder mig av 2 
vätskor från Micro Sol. En 
som jag penslar på modellen 
där dekalen ska sitta och en 
som appliceras på dekalen 
när den är på plats. Sen var 
det en tredje vätska inblan-
dad som synes, lite klubbvin 
passar ju perfekt.

När placeringen är bra 
och så rör INTE dekalen utan 

ALFA ROMEO 155  V6 TI ANDRA DELEN
låt det torka,den blir väldigt 
mjuk och känslig. När den fått 
torka i minst ett dygn så kan 
man lägga på ett lager klar-
lack som skydd men jag har i 
detta fallet skippat klarlacken 
för jag tycker den blev snygg 
ändå.

Nu är det dags för chassit. 
Här är det inga konstigheter 
men mycket småprylar och 
detaljmålning. Jag brukar 
limma ihop så mycket som 
möjligt som ska målas i 
samma färg innan målning för 
att få enhetligt resultat utan 
risk för limkladd. Ett exempel 
är störtburen som består av 
många småbitar. De limma-
des ihop och sen sprayade 
jag den i silver samtidigt som 
golvet.

När allt är målat så är det 
bara att plocka ihop den. Ett 

tips när rutorna ska limmas 
så använd INTE superlim då 
lösningsmedlet i CA-lim kan 
göra att rutorna blir grumliga. 
Jag använ-
der vanligt 
vitlim typ 
trälim eller 
hobbylim. 
Funkar 
kanon och 
skulle det 
komma på 
rutan så är 
det bara att 
pilla bort när 
det torkat.

Till övrig 
limning 
används 
med för-
del ett lim 
med lång 
metallpip typ 

Revell Contacta Professional.

Detta var en trevlig modell 
att bygga och det blir snart 
en variant till av denna på 

byggbordet nämligen en 
orange Jägermeister.

Bygg lugnt och akta er, detta är 
väldigt beroendeframkallande.



EXTRA! – HJULNÖTTERNA KNÄCKTA, 
KÄRNORNA AVSLÖJADE! 
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Hjulnötterna vållar nog minst lika mycket huvudbry för Nöt-red. som för dem som försöker knäcka dem. Detta eftersom svararna 
inte alltid följer samma fullständigt självklara tankebanor som frågekonstruktören. Detta skulle inte vara så besvärligt, om svaren 
vore rejält felaktiga, så att de omgående kunde avfärdas! – Men, om lösningsförslagen kanske faktiskt kan ha en gnutta sanning i 
sig, då måste de verifieras eller falsifieras, en tidsödande och Googlepåfrestande uppgift…

För att skapa extrem rättvisa har svaren denna gång viktats, beroende på uppgifternas komplexitet. En del frågor har flera delmo-
ment, och på dessa har ibland poängskörden vägts, för att ge ett mer rättvisande resultat. Detta medför också det goda att ingen 
deltagare kan beräkna sitt poängtal utgående från antalet rätta svar, och följaktligen inte heller klaga på bedömningen! Genialt.

Snabbast i starten var ordförande Ola, men han sladdade av i en del frågekurvor, och fick se sig frånåkt av i stort sett hela start-
fältet. Bästa resultat, utan avåkningar eller stoppsladdar var denna gång Pär Stenberg, som uppnådde 28 poäng av 29,5 möjliga, 
en i sanning imponerande prestation. Nöt-red. bugar och uppmanar Kassören att utdela fritt medlemskap för 2018! Fullständig 
resultatlista finns efter sista frågan.

  

1. Nej, bilden föreställer ingalunda några heliga symboler, 

i varje fall inte för några andra än fortåkare med hjulspinn-

problem. Vad vi ser överst är ytterlamellerna i en differen-

tialbroms, av den typ som Alfa bl.a. använt i vissa 105- och 

116-modeller, då tillverkade av ZF och ofta benämnda lamell-

diffar. Konstruktionen lär ha fått namnet efter upphovsmannen, 

C.W. Salisbury, New York.

  

  

2. Den monoposto 
som lastas av är en 
Midget, en mycket 
populär tävlingsbil 
på 50-talet. Efter 
kriget var bensintill-
gången begränsad, 
men metanol fanns 
att köpa, om än dyrt. 
Motorerna var 500 
cc MC-motorer, ofta 
från speedwaycyklar, 
exempelvis fabrikat 
JAP. Metanol har för-
delen att en mycket 
rik blandning kan utnyttjas för invändig kylning av motorerna, utan att förbränning-en försämras. Bilden till höger visar en Cooper från 1955, och motorn ser ut att vara en Norton Manx, jojo! Man tävlar fortfarande med Midgets, som den gröna bilen, en svensk Effyh.

3. Familjen Pygmé åker Ford Anglia 105E, vars 997 cc Kent-motor var revolutionerande för sin tid. Med måtten 81 x 48 mm var den extremt kortslagig, varvvillig och gav plats för stora ventiler. Den var perfekt för Formel Junior-reglementet, något som Keith Duckworth, X, snabbt insåg. Trimmad till nära 100 hk blev den grund för Cosworths första succé. Porträtt 1 visar Mario Illien, 2 Gordon Murray, som båda gjort karriär inom bilsportvärlden.

  

4. Den groteskt komplexa motorn tillverkas av Volkswagen, 

som äger varumärket Bugatti. Veyron-motorn har 16 cylindrar, 

64 ventiler, 4 turboaggregat etc. Den driver alla fyra hjulen med 

sina 1000 hk, men blir ändå frånåkt av Koenigsegg, eftersom 

den har över 2 ton att släpa på…

  7. Motorn satt i Mercedes F1-bil från 1955, W196, och ventilerna i dess 2.5-litersmotor både öppnades och stängdes av kamaxlar. Inga ventilfjädrar behövdes, men höga krav ställdes på tillverkningsnoggrannhet. Principen kallas desmodromisk, tvångsstyrd. Den raka 8:an, som även hade direktinsprutning av bränslet, monterades kraftigt lutande i bilen. 

  

6. Månlandarens returmotor startades första gången på månen. NASA prio-riterade en så enkel och pålitlig motor som möjligt. Bränslet förvarades i tankar med heliumgas, som höll det under tryck. Allt som behövdes för att dra igång motorn var att öppna två ventiler, inga pumpar. Bränslet var av en typ som kallas hypergoliskt, vilket innebär att det inte kräver någon form av tändanordning. Så fort komponent A kommer i kontakt med komponent B startar förbränningen. Dessvärre var bränslet så aggressivt att ”avgaserna” skadade motorn. Därför kunde den inte startas förrän den behövdes, på månen!

  8. Kanonen är inte Tjocka Bertha, som hör hemma i första världskriget, utan 

Schwere Gustav, Tunga Gustav, ett av Hitlers favoritprojekt. Denna fullkomligt 

groteska kanon hade en kaliber på 800 mm, sköt projektiler på upp till 7 ton nära 

50 km. – Men, Gustav vägde 1350 ton, och förflyttades i 25 godsvagnar. Innan den 

kunde avfyras måste traverser resas och besättningen på mer än 250 man arbeta 

en vecka för att sätta samman kolossen. Inte nog med det, dessförinnan måste 

man lägga två parallella, krökta järnvägsspår för kanonens 80 hjul, detta för att 

kunna rikta i sidled. Att ladda, sikta och fyra av tog nära 30 minuter. Gustav blev 

inte insatsklar förrän 1942 och påverkade aldrig kriget på något avgörande sätt.

  5. De ovala hjulen på bilfotot orsakas av att kameran har ridåslutare, en ”gar-

din” med en slits som passerar framför filmen. Snabbt rörliga föremål hinner 

flytta sig medan exponeringen sker, så att bilden deformeras. Alternativet är 

en s.k. centralslutare, som sitter i objektivet. Den öppnar hela ”gluggen” syme-

triskt, ger ingen förvrängning.  – Alltså, det gäller endast att avgöra vilken av 

kamerorna som har ridåslutare! 

Definitivt inte nr 2 Rolleiflex. Hasselblad, X, är knepigare, ty den tillverkades 

med båda slutartyperna. Det här är dock en 500C med Synchro Compur cen-

tralslutare, något som frågebilden avslöjar, med förstoringsglaset till hjälp. Den 

enda kameran med ridåslutare är alltså nr 1, Leica!

  
9. Italienska Isothermos producerade kylskåp, men efter kriget började man tillverka fordon under namnet Iso Autoveicoli S.p.A. Det sägs att dörren till Isetta (liten Iso) härstammade från ett kylskåp! På 50-talet rådde brist på fordon, Isettan blev en framgång, och licenstillverkades på flera håll, bl.a. av BMW, men frågebilden visar originalet. Företagsledaren Renzo Rivolta anlitade så småning-om Bizzarrini och Bertone och tog fram ännu mer intressanta fordon, oftast med V8-motorer från Chevrolet. X visar en Iso Grifo som har alltså en stark koppling till ”bubbel-bilen”!
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  10. Det är inte bara dagens F1-motorer som är komplicerade, även det tekniska reglementet är komplext. Bland annat är bränslemängden maxi-merad till 105 kg per tävling. Inte nog med det, bensinflödet är begränsat till 100 kg per timma, eller 27.8 gram/s! Det medför att max tillåtet varvtal 15 000 rpm, aldrig kan uppnås, ty redan vid dryga 12 000 rpm uppstår bränslebrist…

  11. Dino! De 

tre bilderna visar: 

Flintstones hus-

djur, Dino, enligt 

vissa uppgifter en 

”Snorkasaurus”. 

Dinoplex, ett kon-

densatortändsys-

tem från Magneti 

Marelli, fanns bl.a. 

i Alfa Montreal och 

Ferrari Dino. Dean 

Martin, sångare, 

skådespelare och 

underhållare hette 

ursprungligen Dino Paul Crocetti, och hade italienska föräldrar. Guldstjärnor utdelas till 

Håkan som såg att frågebilden var ur filmen Rio Bravo och till Ola Sjösvärd som till och 

med angav Deans rollnamn, Dude! – Bravo!

  

14. En skön blandning av verktyg, som vållat mycket huvudbry. Här 

är svaren: 

A: Nyckel för att öppna luftningsnippel på de flesta värmeelement.

B: Alfa Romeos påkostade ”bladmått” för mätning av ventilspel.

C: Hävarm med vikt för mätning av pinjonglagrens förspänning, Alfa 

105 bakaxel.

D: Struvjärn, oumbärligt då man bakar struvor (ett slags kakor).

E: Rörkapare, ger snygga snitt i bromsrör, t.ex.

F: Verktyg som pressar hop gummiknutar för enkel montering. Claes 

anser det onödigt, men det spar faktiskt mycket bända och svära. Nya 

knutar levereras hopdragna, till sådana behövs inte verktyget.

  15. Världspremiär för rebus i KB? – Lösning: Jag har en väska i Berlin. På tyska 

hette sången, Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Vart leder nu detta? – Jo, givetvis 

till en ”hit” från 1954 insjungen av Marlene Dietrich, tysk/amerikansk sångerska och 

skådespelare. 

  19. Citaten, och deras upphovsmän:

1-B Hasse Alfredsson. Jag heter Jan, men dom kallar mig Janne, med en 

viss rätt. 

2-F Tage Danielsson. Om Gud hade funnits hade han väl inte varit så dum 

att han skapat hedningar? 

3-C Lasse O´Månsson. Han är ett mönster som agrar, han är som en far 

för rågen! 

4-A Torsten Ehrenmark. Där stod jag och rörde i gröten, som vilken utri-

keskorrespondent som helst. 

5-E Falstaff, Fakir. Den vars plikt det är att skriva dessa rader är en 

omätligt rik man. 

6-D Povel Ramel. En öronbedövande läkare.

  20. Musikfrågan…

A. Instrumentet som visades kallas ibland tubaphone, och består långa 
”avloppsrör” som attackeras med racketliknande spadar. Det har påhittats 
av den polske kompositören Krzysztof  Penderecki, och används i hans 7:e 
symfoni. Denna fråga har Nöt-red. fått ångra, ty här kom det svar som han 
inte tänkt sig, som är hart när omöjliga att kontrollera, men som inte heller 
utan vidare kan avfärdas som felaktiga. Nöt-red. har därför motvilligt valt att 
ta bort frågan helt. Inga poäng utdelas på 20A.

B. Signalhorn, rent av franska taxi-horn, specificeras av George Gershwin i 
musiken till An American in Paris. – Men, fler kompositörer har utnyttjat ”car 
horns”, t.ex. Anders Hillborg. Däremot, att Georg Friedrich Händel (1685-
1759), skulle inkluderat bilhorn i någon komposition, det går inte Nöt-red. på!

C. Celesta, ett klaverinstrument med stavar av metall istället för strängar, ett 
slags klockspel. Himmelskt vackert.

D. Mandolinen har de flesta svarare identifierat. Här måste Nöt-red. vara 
sträng(!), ty uppgiften var att ange en kompositör som använt mandolin i en 
symfoniorkester! Följaktligen kan inte en konsert för mandolin och en liten 
grupp andra instrument godkännas. Gustav Mahler inkluderade originellt nog 
en mandolinspelare i sin 7:e symfoni. Som Claes påpekar ansträngs främst 
tålamodet hos musikern, som tvingas vänta overksam ända fram till ett kort 
inhopp i den sista av symfonins fyra satser…

  17. Nöt-red. får medge att frågans formulering var en smula oklar, men tanken var 

att koppla hop de tre gubbarna med en motor var. Övriga maskiner var bara till för att 

förvilla! 

A-5. Gioacchino Colombo, konstruktör av Alfetta, tipo 158-159.

B-3. Carlo Chiti, mannen bakom den 12-cylindriga motorn i Tipo 33 TT från 1973-75.

C-1. Rudolf Hruska, ansvarig för Alfasud.

(Motor 2 var en Wankelmotor med två rotorer, 4 en Lancia V6 och 6 en flygmotor från 

Lycoming.)

  16. Richard Jordan Gatling, född 1818, var en uppfinnare och entreprenör verksam i USA. Då det amerikanska inbördeskriget bröt ut 1861 hade han redan bl.a. konstru-erat en såningsmaskin, som effektivt matade ned utsäde i jorden. Gatling fick idén att liknande matningsprincip kunde användas till en machine gun, en kulspruta. Det blev det första väl fungerande vapnet av sitt slag, även om det inte var självdrivande som moderna automatvapen, man fick veva det. Kallas ofta Gatling gun. Några svara-re har uppdagat att Palmcrantz & Co, på Kungsholmen i Stockholm, också producerat dessa rätt skilda produkter. Det ger också poäng! 

  

12. Axeln driver blåsmaskinerna, Roots-”kompressorerna”, på Alfetta. Av allt att döma sitter gummibussningar i ”struvjärnen” i axelns ändar, för att dämpa ut svängningar som annars skulle kunna skada kugghjulen i drivningen.

  13. Den som sett Disneys film Fantasia glömmer väl aldrig Musse 

Pigg som Trollkarlens lärling? Orkestern dirigeras av Leopold 

Stokowski men musiken skrevs av fransmannen Paul Dukas 1897. 

Handlingen bygger på en historia av Göthe, Der Zauberlehrling. Finns 

att avnjuta på Youtube! 

      18. 
Seriefigurernas 
namn är, medurs 
från övre vänster: 
Sir Rodney, en av 
huvudpersonerna 
i Trollkarlen 
från Id. 
Guran, som håller 
ställningarna i 
dödskallegrottan 
då Fantomen är 
på uppdrag.
Thor, från serien B.C. är som Håkan påpekar, hjulets uppfinnare! Tigern från Tigern! I SvD hetta båda Tiger och fick behålla engelska språket.Mandrake, gör som vanligt en magisk gest med handen i sin egen serie.Charlie Brown från Snoopy, fick i Sverige heta Kalle resp. Snobben.
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  Nötknäckare Hemort Antal poäng

Pär Stenberg Alingsås 28

Håkan Nilsson Järpen 26

Uffe Holmström Skåne 25,5

Alf Hansson Lessebo 25,2

Claes Hedemo Tranås 25

Anders Edholm Täby 23,7

Fredrik Romare Linkööping 21,2

Lars Åke Höög Motala 20,3

Ola Sjösvärd Ellös 16,2

Ola Söderpalm Hjo 14,7

Lars ??? Anonym e-post 14

RESULTAT:



18 Olle Ekman
Ålder: Jag är årsmodell 1985.

Bor: Vimmerby i smålandsskogarna.

Sysselsättning när jag inte kör racebil: 
Tekniker inom IT/datacom.

Ogillar: Tyska bilar och miljöpartister

Tycker om: Italien generellt och motorsport 
i synnerhet.

Favoritförare: Givetvis Ferrari i F1 och då de 
som kör, men ska jag säga en enskild förare 
blir det nog Fernando Alonso.

Drömbil: Ferrari 360.

Varför CAR Challenge: Efter att ha varit med 
och kört lite i A-klassen blev det ju ganska 
smidigt att ta klivet över till Challenge. Bra 
och kul racing med en bunt likasinnade, kan 
ju inte bli bättre!

Berätta gärna något om dig själv som inte 
dina förarkollegor vet: Har alfa-ormen tatu-
erad på benet.

Bil: Alfa Romeo 75.

Klass: 2.

Årsmodell: 1989.

Motor: 3,0 V6 12V.

Max effekt: ca 200 Hk.

Kraftöverföring: 5 växlad låda och bakhjuls-
drift.

Fälgar och däck: Vid skrivande stund 
225/45-16, Kumho V70 på Team Dynamics.

Vikt: 980 kg.

Berätta om hur säsongen 2017 var för dig: 
Som rookie gick jag in med ambitionerna att 
se och lära så mycket som möjligt. Var fler 
banor som jag inte kört innan. Sen är man ju 
tävlingsmänniska så klart man vill komma 
så bra till som möjligt. Därför var det lite 
tungt att jag fick några race jag inte kunde 
starta och några jag inte kom i mål i pga 
mekaniska problem. Men bara att lära sig 
och tar med mig det till nästa säsong!

Berätta hur du upplever CAR Challenge, både 
förarkompisar och tävlingsledning: Väldigt 
tillgänglig racing som inte kräver enorm 
budget. Ett väldigt härligt gäng! Kul också 
att det är så mycket olika typer av bilar.

Berätta om era/dina planer och målsättning 
för nästa år 2018: Målet är att hamna bättre 
i sluttabellen än i år. Skulle även vara kul 
med en pallplats eller två! Sen vill jag även 
utveckla mina förarkunskaper.

TEXT: MICHAEL EMILSSON

FOTO: MATTIAS JENSEN
FOTO: PRIVAT
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Tävlingskalender 2018

12/5 Gelleråsen

6/7 Kinnekulle

18-19/8 Kinnekulle

15-16/9 Knutstorp

6/10 Gästspel på Rudskogen 
(arrangeras av den norska klubben)
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49 Lasse Emilsson
Ålder: 64.

Bor: På landet utanför Vetlanda.

Sysselsättning när jag inte kör racebil: På 
väg ut efter ett liv i bilbranschen.

Ogillar: Tjurskallar.

Tycker om: Positiva människor som ser möj-
ligheterna.

Favoritraceförare: I CAR Challenge Mats 
Forssén annars Niklas Lilja som satte nytt 
hastighetsrekord i en Koenigsegg Agera RS 
med 447 km/h. Då får man inte ha orolig 
mage… 

Drömbil: Maserati Quattroporte V.

Varför CAR Challenge: En dröm som det var 
hög tid att förverkliga.

Berätta gärna något om dig själv som inte 
dina förarkollegor vet: Att jag under årets 
säsong 2017 mörkat min förarskicklighet…

Bil: Abarth 500 Assetto Corse Ex. LMP 
Engeneering Niklas Lilja #49.

Klass: 3.

Årsmodell: 2011.

Motor: 4 cyl 1.4 L 16V Turbo. 

Max effekt: 190 Hk.

Kraftöverföring: 5 vxl med Quaife-diff och 
framhjulsdrift.

Fälgar och däck: Abarth smidda alu.fälgar 7 
x 17 med 205/40 x 17

Vikt: 975 kg + extravikt för att klassa in i 
klass 3.

Övrigt: Bilen är byggd av Abarth & C 
S.p.A. i Italien, och dem levereras tävlings-
klara till kund.

Berätta om hur säsongen 2017 var för dig: 
Målsättningen var att i första hand fullfölja 
maximalt antal race och med målgång i 9 
utav 10 så är det målet nått! Och jag hade 
även några namn bakom mig i slutställ-
ningen

Berätta hur du upplever CAR Challenge, 
både förarkompisar och tävlingsledning: 
Kan verkligen rekommendera detta till alla, 
jag hade ingen som helst erfarenhet, jag 
har lärt mig massor av nya ord. Shakedown, 
setups, dummygrid, debriefing, mm. Dessa 
ord fanns inte på rallyvägarna i Småland 
med en gammal Volvo PV på 70-talet. Ett 
fantastiskt gäng som hjälper till med tips 
och uppmuntrande ryggdunkar om det går 
fel. Med lite nyfikenhet och intresse så är 
detta en racingserie för alla! 

Berätta om era/dina planer och målsättning 
för nästa år 2018: Planerna för 2018 är att 
köra så många tävlingar som möjligt och ha 
kul! Och kanske ha några nya namn bakom 
mig i resultatlistan.

TEXT: MICHAEL EMILSSON

FOTO: MATTIAS JENSEN
FOTO: PRIVAT

Tävlingskalender 2018

12/5 Gelleråsen

6/7 Kinnekulle

18-19/8 Kinnekulle

15-16/9 Knutstorp

6/10 Gästspel på Rudskogen 
(arrangeras av den norska klubben)
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99 Peter Hjelte
Ålder: 52.

Bor: Vimmerby.

Sysselsättning när jag inte kör 
racebil: Jobbar i familjeföretaget.

Ogillar: När man tänkt tillbringa en 
heldag i garaget och annat kommer 
emellan.

Tycker om: Att få vara i garaget 
utan att bli störd.

Favoritförare: Anders Olofsson.

Drömbil: Ferrari Daytona.

Varför CAR Challenge: Kul och täm-
ligen kostnadseffektivt sätt att få 
köra racing.

Berätta gärna något om dig själv 
som inte dina förarkollegor vet: 
Sprang Toronto Maraton 2014, har 
kört en F1 bil.

Bil: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm.

Klass: 1.

Årsmodell: 2012.

Motor: Diesel Common rail direct 
injection, 16 V, Special ECU, stan-
dard Turbo modifierad lagring, 
Ferrita DPF partikelfilter.

Max effekt: 210 Hk

Kraftöverföring: 6 vxl. och fram-
hjulsdrift.

Fälgar och däck: Team Dynamic 
18”, Kuhmo V700 225/40 R18.

Vikt: ca 1320 kg.

Övrigt: Bromsar Brembo 4 kolvs ok 
330mm, CL brake pads RC6 , Bak 
standard 264 mm.

Berätta om hur säsongen 2017 var 
för dig: Kom in mitt i säsongen och 
därmed åkt 3 deltävlingar dock 
med gott resultat 3:a i klassen 
på Kinnekulle krävdes dock ingen 
ansträngning då vi bara var 3 bilar 
i Klass 1 vid tillfället. Rudskogen i 
Norge ett mer rättvisande resultat 
där jag vann klass 1 i både race 7 & 
8. På Knutstorp gick det också bra 
där jag kom 2:a i race 9 och 1:a i 
race 10. I sammandraget lyckades 
jag skrapa ihop 53 poäng och kom 
därmed 3:a totalt i Klass 1.

Jag är så klart oerhört nöjd med 
tanke på att det är första gången 
jag tävlar i bilracing och enbart 
kört trackdays tidigare.

Berätta hur du upplever CAR 
Challenge, både förarkompisar 
och tävlingsledning: Det roligast 
jag någonsin gjort dels att få köra 
racing men också lära känna 
likasinnade och ha galet kul till-
sammans en stor eloge till tävlings-
ledningen som gör ett fantastiskt 
bra jobb.

Berätta om era/dina planer och 
målsättning för nästa år 2018: 
Målet för 2018 är att kunna genom-
föra alla deltävlingar och bara ha 
kul och ett hyfsat resultat vore så 
klart välkommet.

TEXT: MICHAEL EMILSSON

FOTO: MATTIAS JENSEN
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6/10 Gästspel på Rudskogen 
(arrangeras av den norska klubben)
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Snabb och säker betalning med kort, 
PayPal eller faktura.

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

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

för att handla på klubbshoppen!

Lätt att hitta produkter och nyheter!

Välj mellan att 
få din order 
hemlevererad 
eller hämta ut 
den i vår butik.

Säg  Buon Giorno till

ITALIEN
Osso buco

Det här är ett klassiskt recept från det italienska köket. 
Skivor av kalvlägg får sjuda med grönsaker till en härlig gryta. 

Traditionella tillbehör är gremolata och risotto med saffran. 

Snitta ytterkanterna på köttskivorna på 3–4 
ställen. Blanda samman vetemjöl, salt och pep-
par på en tallrik och vänd köttet i blandningen. 
Bryn köttskivorna i olja i het stekpanna ca ½ 
minut per sida.

Hetta upp olja i en stor gryta och fräs morot, 
selleri och lök ca 2 minuter.

Lägg i de brynta köttskivorna, tillsätt tomater, 
vin, persiljestjälkar och buljong. Koka upp och 
låt sjuda under lock ca 1 ½ timme.

Gremolata:
Blanda samman citronskal, vitlök och persilja.

Servering:
Strö gremolata över före servering och bjud 
saffransrisotto till.

GUSTO

Ingridienser (8 portioner)

1,6 kg kalvlägg med ben, skivad

2 morötter, fint tärnade

150 g rotselleri, fint tärnad

1 gul lök, finhackad

½ dl persiljestjälkar, finhackade

Olivolja till stekning

1 dl vetemjöl

Salt och malen svartpeppar

500 g krossade tomater

3 dl torrt vitt vin

3 dl kalvbuljong

Gremolata:
Rivet skal av 1 citron

2 vitlöksklyftor, finhackade

1 knippa persilja, ej stjälkarna

Till servering:
Saffransrisotto

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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Det kan vara rationellt 
att vara emotionell

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

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

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

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