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Det känns oerhört smickrande att ha fått förtroendet
att vara ordförande i Sveriges
finaste bilklubb. Men framför
allt känner jag entusiasm
och energi inför uppgiften.
Verksamhetsplanen för året
har mycket spännande att
bjuda på. Och det ovanpå en
livaktig basverksamhet där
många aktiviteter har en lång
tradition och grundmurad
ställning i klubben.
Grunden i verksamheten
har alltid varit våra träffar där
medlemmar träffas och byter
erfarenheter, tips och idéer
och har roligt tillsammans.
Naturligtvis väntar banmöten,
pizzaträffar, fikasvängar, kulturer och studiebesök också
i år.
Klubbens första banmöte
ägde rum bara några månader efter att klubben bildats
1956. I år har vi fem banmöten, varav två två-dagars.
Där kan både nybörjare och
banrävar utforska sin och sina
bilars potential under säkra
och trevliga former. På banmötena äger också vår egen
tävlingsserie, CAR Challenge,
rum. Det är faktiskt en av landets största tävlingsserier sett
till antalet deltagare.
Vi har nyligen lanserat en
ny version av vår webbsajt.
Den saknar en del funktioner

som den gamla hade och
man kan fråga sig varför man
lanserar en sån version. Det
korta svaret är att vår licens
löpte ut och vi var tvungna
att bygga nytt. Med den nya
sajten har vi kommit tillrätta
med flera problem den gamla
hade. En förbättrad evenemangsmodul kommer inom
kort. Köp- och säljannonserna står näst på tur.
Webbsajten är ett viktigt
verktyg för klubbadministrationen. Medlemsregister, aktivitetsadministration och betalningar med mera sköts via
sajten. Det betyder att våra
frivilliga klubbfunktionärer kan
ägna sin tid och energi åt att
ordna allt det roliga i klubben
istället för att administrera.
Med den nya och uppgraderade webbsajten på plats
ska vi gå vidare och utveckla
Klöverbladet och klubbens
övriga kommunikationskanaler. Tanken är att de ska
komplettera varandra på ett
genomtänkt sätt.
Förberedelserna för
”Spettacolo Nordico” på
Ring Knutstorp, tillsammans
med de danska och norska
klubbarna pågår för fullt.
Det blir ett evenemang med
något för alla som har ett
intresse för italienska fordon.
Utställningar, tävlingar, banå-

ka och familjeaktiviteter. Boka
in den 15-16 september i
almanackan!
Styrkta av förra årets uppskattade Italien-resa kommer
vi att genomföra en medlemsresa till backloppet Silver
Flag och Alfa museet i Italien
27 juni - 1 juli. Vi ska också
se om det går att ordna en
klubbresa till ett F1-lopp i år.
I bästa fall kanske vi kan få
möjlighet att träffa vår egen
F1-förare Marcus Ericsson,
som med sin nya ”tjänstebil”
blivit VIP-medlem i klubben.
Min företrädare, Ola
Söderpalm, krönte sin
gärning som ordförande i
klubben med att få till ett
samarbetsavtal med generalagenten för Alfa Romeo
– FCA. Avtalet innebär att vi
under 2018 får ett ekonomiskt
bidrag med 30 000 kronor till
klubben och medlemsrabatter
på FCAs personbilsutbud.
Information om rabatterna
finns på annan plats i tidningen och på klubbens webbsajt. Det betyder också att vi
kommer att få se mer av FCA
både på våra större träffar
och i Klöverbladet.
Vi har med andra ord
mycket att se fram emot.

SALUTE!
ROBERT HULTMAN
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FUNDERAR

VÅRFUNDERINGAR OCH
EN BEKRÄFTELSE!
Ibland tvivlar man faktiskt.
Både på sig själv och sina värderingar. Det är dessa gånger
det värmer själen när motbevisning plötsligt dyker upp.
Tidigare har jag skrivit i KB om
nya modellen Stelvio som jag
personligen inte borde gilla
men gillar skarpt. Det hänger
mer ihop med att jag inte gillar
SUV-bilar alls som modelltyp.
Köra traktor kan Olsson
göra på sin gård eller
Bröderna Djup förflytta sig
med typ. Men med Stelvion
blev det något annat.
Något som tilltalar och retar
Alfanerven. Grym linjeföring i
ritstiftet och trevliga prestanda
att piska konkurrenter med.
Sedan kom alla sågningar. I
varje spaltmeter man läste så
fick man läsa saker som mest
grodde ilska och frustration.
Och precis som jag med
många så skulle ingen Stelvio
inhandlas för att SUV-flytta
delen där bak mellan A & B.
Man vill göra det med känsla
och med stil.
Man vill köra Alfa vilken
ingen journalist vill förstå. Till
och med vår ordförande får
nog och går till handling i frågan mot känd motortidning.
Men det är där tvivlet kom-

mer in. Ett illavarslande tvivel
som får ens tro att vackla.
Kan det vara så illa? Är den
så nervös på vägen som dem
skriver? Gnekar och trasslar
allt som de säger. Blir man
en bättre människa av att
välja en könlös skapelse från
Hisingen eller Korea? Ja ja
till slut bestämmer jag mig
för att fortsätta tycka den är
snygg och gilla varvtiderna på
Nurburnring och försöka glömma varslet om det övriga. Men
det gnager och jag bestämmer
mig för att nästa gång jag far
till Stockholm försöka provköra
en för en egen uppfattning.
Och jag har inte kommit iväg
till någon handlare ännu så jag
har inte provkört någon ännu
men utan förvarning dyker
motbevisningen upp. Tada!
Träffade på en bekant
som åker 159:a och i vanlig
ordning blir det alltid lite surr
om Alfor och bilar i allmänhet. 159:an var garagerad
för något missljud som ej
var definierat men det är av
mindre betydelse för vad han
berättar sedan.”Farsan har
förresten köpt en Stelvio”. Jag
andas så försiktigt att ett EKG
nog skulle kalla på personal
när jag frågar ”Vad tycker han
om den?” Faktiskt rädd för

vad han ska svara. Där och
då vänder det illavarslande
tvivlet tvärt. Han har aldrig
haft en bättre, smidigare och
roligare Alfa. Inga rapporter
om gnek, gnissel eller nervositet på vägen. Allt är bara
superlativ! Vännen har också
kört den och rapporterar inför
mina vidöppna tacksamma
öron om perfekt balans och
krokiga Jämtlandsvägar med
stopptider värt vilken sportbil
som helst. Kort sammanfattat
en underbar vagn med stolta
Alfagener som tagit Alfa in på
en helt nya arena.
Eureka och ordningen i min
Alfasjäl är återställd av denna
äkta information från två personer som faktiskt vet vad det
hela handlar om. Personer
som kör och har kört Alfa
och som uppenbarligen inte
färgats av skriverier av oliktänkande. Med en lugn och skön
känsla lämnar jag vårt möte
och inser att världen inte är
svart eller vit, den kan vara röd
också med 510 hk på alla fyra!
Kanske man skulle ha råd med
en 2,2:a...
Andra funderingar i vårtider
är just det där med tider. Snart
1:a maj när detta skrivs och
med viss nervositet med en
röd ring runt den 27:e april.

Då ska nämligen GTA´n in
och besiktigas men står just
nu riven och väntar på kamlåsverktyg från England med
tillhörande kamremskit.
Kommer allt att hinna klaffa
innan Skokloster. Det vet vi
när detta nummer getts ut och
om jag inte hinner så får det
bli nytillskottet hemma som
transporterar oss. Sonen har
följt trenden och har även han
en 156:a numera. En hyggligt
fin 156 Ti som inhandlades för
blygsamma pengar och där
det helt otroligt nog följde med
en extra uppsättning sommarhjul. På original GTA fälgar
vilka jag saknar till min GTA.
Hur är oddset för denna
ekvation? Så nu har vi varsin
75:a och varsin 156:a vilket
gör pikandet och skruvandet
lite mer roligt i garaget. Så
min son… vad står det på din
hastighetsmätare? Jaså 260
säger du. På min står det 300.
Hur många hk hade du sa du?
Jaså 165 säger du. I mitt regbevis står det 250 så du har
en bit kvar ännu innan du får
köra riktig bil….Skönt att vara
farsa ibland och få glänsa lite!
Ha det gott vänner och vi
syns snart på vägarna. (Om
kamlåset bara ville komma nån
gång).

FREDRIK ROMARE

FUNDERAR

SNÖDROPPAR OCH
VÅRLÖKAR
Första vårtecknet dyker upp
före snödroppar och vårlökar,
redan innan julpyntet åkt upp
på vinden. Det är den luktfria
och beroendeframkallande
annonsblomningen på internet. Den förvandlar vinterns
garageplikter till kliande begär
och huvudbry om befintliga
bilar ska ersättas eller stuvas
in i lador.
Varje vinterhelg som passerat har jag ursäktat med
Olas kommentar att det är
svårt att starta reparationer
när säsongen är långt borta.
Nu har snön smält, vårlökarna vissnat och efter två
korta insatser i garaget väntar
fortsatt arbete på nya kablar
till bromsslitagevarnare. Det
hade jag kunnat identifiera
och åtgärda i januari om jag
startat servicen under julledigheten.
Skulle likt vår skickliga
modellbyggare Ingemar
Haglund satsa på ett säkrare
bilprojekt, en modellbil. När
jag startar arbetet finns alla
delar där, det är bara färgerna
som torkat, filen som hamnat
i hustruns sminkväska och de
delar som i slutet blir uppätna
av hunden.
En aktivitet som inspirerar

och erbjuder Göteborgare en
legitim ursäkt att lämna garaget är Stephan Söderholms
konstutställning Motorikoner
på Englesons Galleri i
Göteborg. Se ett av hans
konstverk i Klöverbladet.
Trevligt att Daniel Frodin
(Teknikens värld) svarade Ola.
Men jag tror inte på objektiva
Råd och Rön tester av bilar.
Bilar är inte borrmaskiner eller
EU-moppar. Det är som att
testa jeans och ge alla byxor
med låg midja sämre betyg
för ägaren kan frysa om
baken. Det finns många bilköpare som inte bryr sig om vilken bil de äger, bara den inte
har gjutskarvar, men de väljer
nog inte Alfa Romeo.
Det som förvånar mest
med Daniels svar är min egen
okunnighet över teknikutvecklingen. Att en modern
bil kan köra 10.000 mil på
samma kamrem, jag hade
varit storförtjust!
För er med kamremsångest kan jag rekommendera
den italienska torpeden
Maserati 3200 GT. Den har
både kamrem och kedja till
sin flat plane V8. Remmen
till dubbelturbomotorn ska
bytas efter 3:e år eller 6.000

mil och vid 12.000 mil får du
även byta kedjan som sitter i
bakkant på motorn (Varning
– använd inte från mina
antagna miltal när ni servar er
Maserati)
Peter A Kavcic, del i
Smålandsmaffian, berättar
om mötet med Scuderias
hårding Alfa Romeo 155 D2. I
artikeln ber Peter läsare med
kunskap om 155:ans tävlingshistorik att bistå Bengt-Åke
Bengtsson med information
om chassienummer på tävlingsbilarna. Kan Scuderias

Alfa Romeo 155 D2 vara den
Morbidelli och Nannini körde
under 90-talet?
Klöverbladet och CAR är
förstås trogna supporters till
Alfa Romeo i Formel 1. Efter
en niondeplats i Bahrain och
en lite stökigare helg i Kina
med en 16:e plats var det
självklart att omslaget skulle
dekoreras med Alfa Romeo
Sauber C37.
God tur med finalmekandet inför sommaren önskar
Klöverbladet!

Omslagsbild: Alfa Romeo Sauber C37. Foto: Alfa Romeo.
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SEKRETERAR-REFLEKTIONER

ROBIN NYQUIST

ALLT HAR EN BÖRJAN
Ja, detta är första gången
som jag skriver denna spalt.
För mig är det fortfarande
väldigt nytt och främmande
men börjar så sakteliga att
sätta sig. Personligen ser
jag fram emot detta året och
det jag kan komma att bidra
med för klubbens räkning.
I detta nu jobbar jag flitigt
i garaget med att dels få
klart min gode vän Mattias
Rehns GTV6 för de kommande banmötena samt
min egna tävlingsbil. Se till
att besöka Kinnekulle Ring
i augusti för att få några
”racetaxi” varv i min bil.
Den nya styrelsen har haft
sitt första möte där vi fördelade ansvarsområdena samt
gick igenom kommande

verksamhetsår och vad som
skall göras och vad som är
kvar sedan förra året.
Några av punkterna som
följde med från förra året var
att inventera och nominera
hedersmedlemmar, kolla
med de större återförsäljarna i Västsverige om de
är beredda att göra utskick
om medlemskap, komma
med förslag på uppdaterade
klubbprylar med mera.
Under kommande året
skall Robert Hultman
utveckla Klöverbladets och
klubbens övriga kommunikationskanaler, Patrik
Germundsson skall undersöka möjligheten att ordna
en resa till ett F1-lopp, Sune
Karlsson skall jobba för

att öka klubbens närvaro
vid klassikerträffar, Joakim
Landelius skall genomföra
arrangemanget ”Spettacolo

Nordico” på Ring Knutstorp
tillsammans med den danska och norska klubbarna.

SÖK

O R G A N

Auktoriserad för

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.

SERVICE • RESERVDELAR
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR
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 förekommande märken när det gäller
reservdelar och tillbehör.

E-post: christos@autokinito.c.se
www.autokinito.se
AutoKinito Sport – ett kunskapscenter för alla bilfantaster
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40 år på samma adress!
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En god vana
Du aldrig behöver
vara utan

KLÖVERBLADET

O F F I C I E L L T O R G A N F Ö R C L U B A L F A R O M E O S V E Z I A

Klöverbladet speglar vår klubb och världen runt Alfa Romeo. Många bidrag skickas in av medlemmar, och vi
söker nu en nyhetsredaktör som tillsammans med Magnus Petsén kan ta emot och sammanställa detta material och kanske till och med skriva egna reportage.
Klöverbladet söker även andra medarbetare. Det kan vara du som har skrivklåda och vill dela med dig av dina
erfarenheter. Kanske du saknat något i Klöverbladet som just du är expert på? Det kan handla om teknik, förgasare, vin, fotografering eller annat som kan platsa i vår eminenta klubbtidning. Tanken är att du ska ansvara
för några sidors textinnehåll i varje nummer som rör just ditt område.
Hör av dig om du är intresserad, det vore kul med ytterligare skribenter som kan hålla våra läsare vid gott mod.
Eller för att vara rättfram; utan dessa eldsjälar blir det inget Klöverblad.

VÄLKOMMEN!
Robert Hultman
ordforande@alfaromeo.org
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ÅRSMÖTET 30 MARS 2018
FOTO: AXEL LINDGREN
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Intresserade mötesdeltagare.

Ola Söderpalm redogjorde på mötet för verksamheten under året i förhållande
till verksamhetsplanen.

Ola Söderpalm avtackades av Robert Hultman.

Avgående styrelseledamoten Charlotte Jacobsson avtackades...

KLÖVERBLADET NR 2 2018

Årsmötet 2018 hölls på hotell Radison Blu Royal Park i Frösundavik i
Solna.
Årsmötet beslutade om en verksamhetsplan för året som bland
annat innebär att vi ska utveckla Klöverbladet och klubbens övriga
kommunikationskanaler, arrangera ”Spettacolo Nordico” på Ring
Knutstorp tillsammans med de danska och norska klubbarna, genomföra
en medlemsresa till Silver Flag och Alfamuseet i Italen samt undersöka
om vi kan arrangera en medlemsresa till ett F1-lopp.
Vid årsmötet lämnade ordföranden Ola Söderpalm, vice ordförande
Björn Ek och Charlotte Jacobsson styrelsen. Årsmötet valde en ny styrelse
enligt valberedningens förslag. Till ny ordförande valdes Robert Hultman.
Till vice ordförande valdes Patrik Germundson. Båda sitter i styrelsen sen
tidigare liksom kassören Sune Karlsson som omvaldes. Nya ledamöter i
styrelsen är Robert Jakobsson, Joakim Landelius och Robin Nyqvist.
Årsmötet var det första med det nya verksamhetsåret som
sammanfaller med kalenderåret och hölls därför i mars i stället för som
förr i november.

...liksom Björn Ek.

Folke Thillman tilldelades 2017 års renoveringspris.

Hög trivselfaktor var det som vanligt vid middagen.
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NY STYRELSEMEDLEM
Jag heter Robert Jakobsson
och blev i samband med årsmötet invald som ny ledamot
i CAR:s styrelse. Det ska bli
kul och inspirerande att få
vara med och utveckla vår
fina klubb och efter att ha
varit medlem i 25 år så känns
det viktigt att få bidra mera
konkret. I styrelsen så kommer jag att jobba med frågor
kring att öka antalet aktiviteter ute i landet samt att vara
styrelsens representant mot
vår väl fungerande banmötesgrupp.
Som en kombination av
dessa båda områden ser jag
givetvis möjligheter att locka
ännu flera medlemmar till
våra banmöten med andra
aktiviteter än ren bankörning.

Vi vet att många medlemmar
gör en utflykt till våra banmöten för att titta på bilar, träffa
andra klubbmedlemmar och
givetvis se på spännande
racing i CAR Challenge. Detta
kan vi utveckla ännu mera.
Putsträffen i Kinnekulle är
ett litet exempel, och årets
stora satsning på Spettacolo
Nordico tillsammans med
våra nordiska systerklubbar är
givetvis en väldigt spännande
start på något som kan bli en
ny nordisk tradition.
Jag bor med familjen i
Stenungsund på Västkusten
och har i många år jobbat inom bilindustrin som
utvecklingsansvarig för olika
chassi- och bromssystem.
Förutom ett antal bruks-Alfor

så har jag tidigare ägt två
olika Alfetta GT som rena
entusiastbilar och går nu in
på tredje säsongen med en
Alfa 4C garaget. En fantastisk
körmaskin som rullat 2.600
mil och varit med på ett antal
banmöten. Precis som med
alla Alfa Romeo så tar man
gärna en extra sväng på den
där sköna landsvägen lite då
och då.
Just glädjen med att sticka
ut och spontanköra som rent
nöje gjorde att jag förra våren
medverkade till att starta CAR
- D.R.I.V.E som helt enkelt
innebär ”Upp tidigt, kör bil på
tomma vägar några timmar
och fika tillsammans”. Ett
utmärkt exempel på att en
klubbaktivitet inte ska vara

Alla priser är inkl moms!

så komplicerad. Det händer
redan väldigt mycket skoj i
klubben och nya träffar dyker
hela tiden upp på hemsidan.
Fortsätt så!!
Vill avsluta med att önska
alla en riktigt skön Alfasommar så ses vi kanske på
någon av klubbens alla aktiviteter.
ROBERT JAKOBSSON

16.995 kr
Metallsvarv
250Gx550

artnr 496769

Garageinredning silver/svart
Komplett garageinredning, set i stilrent silver-svartlackat
utförande. Skåp av helsvetsad konstruktion som enkelt
monteras ihop till en stabil modul.

26.900 kr

artnr 305714

13.500 kr

artnr 498004

Metallsvarv lämplig för reparationsarbeten. Vridstyv,
förstärkt bädd med V-prisma ger exakt styrning av
släde och dubbdocka. Växling av varvtal via kilrem.
Levereras med 3 och 4-backschuck 125 mm, drevsats
för gängskärning, diverse nycklar, stänkplåt samt stativ.

K

AM

PAN

Enpelarlyft, flyttbar manuella spärrar
Flyttbar hydraulisk enpelarlyft som tar
mindre plats än en tvåpelarlyft. Inga
installationsbekymmer med för klen
betongplatta eller värmeslingor som ligger i vägen vid fastsättning. Åtkomsten
till sidan av fordonet är bättre då det inte
finns en stolpe som blockerar. Runda
lyftkuddar som höjs eller sänks med
trapetsskruvar. Justerbar balk som gör
att man kan justera bredden så lyften
fungerar till de flesta bilar.

J

4.999 kr
ord.pris 7.450 kr
artnr 497975

K

5.995 kr
artnr 86809

Kompressor, 4 hk, 180 l

Prisvärd kompressor i hög kvalitet som är lämplig för verkstäder, garage mm.
Kompressorblock med gjutjärnscylindrar för tyst gång och lång driftstid. Underhållsfri elmotor i aluminium, justerbar tryckvakt med dubbla uttag, 180 liters
tank som är försedd med tre hjul varav ett är svängbart. Elkabel i oljebeständigt
gummi med monterat CEE-don.

.

Italian job 2018 är inställt p.g.a för få anmälda team. Tyvärr konstaterar vi, att inför årets episka
resa, saknas det team som gör att vår grundidé och resplan inte kommer till sin rätt med de team
som idag är anmälda.
Därför gör vi så att vi satsar med ännu större entusiasm och övertygelse på att genomföra ett
Italian job 2019 med start i början på juli månad nästa år…
Men varför gör vi det?
Jo, vi har fått och får fortfarande så mycket bra beröm och kommentarer, glada tillrop, tummar
upp m.m. men även huvudskakningar och suckar som sporrar oss till att lägga i en ännu högre
växel för att genomföra detta. (Vissa av oss är så moderna att vi kör 6-växlat…)
Inga ledsna miner hos dem som anmälde sig, ni ska ha ett stort tack för er anmälan. Självklart
har ni förtur när anmälan släpps senare framåt hösten.
Vi kommer fortsätta planeringen under året, vilket ni kommer både se och höra. Vår grundidé
kvarstår genom att starten går i Italien och via ett antal länder, tar vi målflagg i södra Sverige.

Garagegolv, röd, 38x38 cm
2 m²
Ett tyngd och stryktåligt golv som
ger ditt garage ett varmare och mer
personligt intryck, en sista ”final touch”
som dessutom minimerar slitage av det
ordinarie golvet. Lämpar sig utmärkt till
ditt garage men funkar lika bra till andra
ytor och utrymmen som tex. förråd, källare, balkonger, uteplatser, våtutrymmen
såsom bastu, pooler, duschutrymmen,
tvättstugor etc.Priset är per kartong och
varje kartong innehåller 14 st plattor,
vilket motsvarar en yta på 2 m². Plattornas storlek är 380x380 mm. Dränerande
och ventilerande - låter undergolvet
andas. Ergonomisk och ljuddämpande,

K

Verktygsvagn med verktyg, 277 delar
Verktygsvagn med totalt sju lådor,
sex av dessa är fyllda med verktyg
som täcker det större behovet i verkstaden och entusiastgaraget. Verktygen av krom vanadiumstål är snyggt
sorterade i skumgummiinlägg med
bestämd plats och uppmärkning för
varje verktyg. Detta hjälper en att
hålla ordning i vagnen vilket besparar
tid, man använder hellre verktyg än
letar efter dem!

AM

PAN

J

4.995 kr
ord.pris 5.995 kr
artnr 89425

K

J
AM
PAN

Hydraulpress, 20 Ton
Kraftig hydraulisk verkstadspress av
industrimodell. Levereras med 2 st
kraftiga pressplattor. Presskolven löper
på lagerbanor och är ljusterbar i sidled.
Bredd mellan pelare: 510 mm.

Saxlyft, höglyftande, 3000 kg

399 kr

artnr 495874

J
AM
PAN

3.395 kr
artnr 495863

Verktygsvagn och låda
Spara plats med den här verktygsvagnen! Både topplåda och vagn
till lägre pris än vad bara en vagn
kostar normalt. Topplådan har fyra
lådor och ett lock som är försett
med gasfjädrar. Gasfjädrarna håller
locket i öppet läge och gör det
enkelt att komma åt verktygen. Vagnen har sex lådor i två olika storlekar.
Samtliga lådor är kullagrade och
det gör dem stabila samt enkla att
öppna även när de är fyllda.

Saxlyft för montering
ovanpå golvet, fyra
hydraulkolvar gör att
lyften bara är 105 mm
hög i nedfällt läge.
Uppkörningsrampen
kan fällas ut och användas som lyftramp, de
mekaniska spärrarna
aktiveras automatiskt vid
höjning och frigörs med
tryckluft vid sänkning.
24 volts kontrollsystem
med en varningssignal
som ljuder när lyften
sänks ner.

29.900 kr
artnr 506431

Arrivederci il comitato

10
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FÖRPASSAD FRÅN SID. 3

Då är man så att säga, förpassad från Klöverbladets
sida tre, till längre bak i tidningen. Från och med nu
skrivs ledaren av min efterträdare på ordförandeposten,
Robert Hultman. Robert och
jag har suttit i styrelsen lika
länge och det har alltid varit
en glädje att samarbeta med
såväl honom som övriga i
styrelsen. Jag önskar Robert
lycka till med förtroendeuppdraget som ordförande
för vår fina klubb. Samma
lyckönskan går naturligtvis till
övriga ledamöter i styrelsen,
nyinvalda såväl som gamla.
Det har varit en stor glädje
att jobba för klubben och jag
tycker själv att ganska mycket har åstadkommits under
de senaste åren. Belöningen
har varit att i alla olika sammanhang mötas av glada
och positiva medlemmar
som visat sin uppskattning.
Arbetet i styrelsen, tror jag för
det mesta inte uppmärksammas av den enskilde medlemmen, man förutsätter att klubben sköts på rätt sätt, och
det har man som medlem rätt
att förvänta sig. I efterhand
vill jag ändå framhålla att det
är massa arbete som görs,

12
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helt ideellt och att alla vi medlemmar då och då kanske bör
skänka en tacksamhetens
tanke till dessa personer som
jobbar för att vi alla skall ha
det trevligt tillsamman i en av
Sveriges största, bästa och
äldsta entusistbilklubbar.
Hur fördriver då en
avdankad ordförande tiden?
Förutom hus och trädgård
som skall väckas ur vinterdvalan, håller jag på med
renoveringen av den Duetto
jag köpte för en tid sedan.
Tekniskt är bilen bra (hoppas
jag) men useendemässigt
har det funnits
mycket att ta
tag i. Bilen
demonterades
och lämnades
in för en hellackering, och
när allt skall
återmonteras märker
man att det
är mycket
som behöver bytas
ut. Bland
annat har jag
monterat en
ny cab, vilket inte var det

enklaste. Kanske skall man
inte göra reklam i redaktionell
text, men jag kan inte låta bli
att nämna, av klubbmedlemmen Per Wadén nystartade
svenska Arese Parts arese.
se. Där har jag beställt massa
delar och det har fungerat oklanderligt. Delarna är
hemma på tre dagar från
centrallagret i Tyskland. Kul
att det nu finns ett sådant
företag i Sverige.
Förutom Alfa klubben
är jag medlem och styrelseledamot i Skaraborgs

Sportvagnsklubb som har
ca 500 medlemmar, samt
i Morgan Owners Group of
Sweden. Jo, jag erkänner, i
tillägg till Alforna har jag även
en Morgan. En helt annan bilupplevelse än en sofistikerad
Alfa. Design från 30-talet, stel
bladfjädrad bakaxel, trumbromsar bak, karosstomme
av askträ och i förhållande till
konstruktionen en alldeles för
stor motor på 284 hk.
I sommar anordnas British
Motor Meet i min hemstad
Hjo, och jag kunde inte annat
än le när jag i lokaltidningen
såg bifogade tidningsurklipp.
Tyckte rubriken stämde väl
in på mina intressen, att
det handlade om stöd från
Sparbanken Alfa, kan man ju
som sann Alfista i sammanhanget bortse ifrån.
Med dessa rader vill jag
tacka för mig och att jag
under några år fick vara er
förtoendevalda ordförande för
klubben, det har varit en stor
ära! Förhoppningsvis ses vi
vid olika klubbarrangemang,
och jag lovar att till dessa
komma i en Alfa!
Al ritorno e arrivederci!
OLA SÖDERPALM

TEKNIKENS VÄRLD SVAR PÅ
OLA SÖDERPALMS BREV
Hej Ola,
Tack för ditt brev.
Du verkar vara en bilman och Alfa
man genom hela livet, kul.
Att du gillar Alfa gör naturligt vis inte
att jag tar din kritik på mindre allva
r. Det är tvär tom intressant
att diskutera med de som kan väld
igt mycket om bilar i allmänhet och
ett eller flera märken i
synnerhet.
Du tar upp flera viktiga punkter i
ditt mail. Jag kommer inte här att
gå in på varenda detalj men kan
återkoppla på några viktiga punkter
. Att Teknikens Värld ska vara lik
Råd &Rön i sitt test förfarande
tar jag som en komplimang. Vi har
ett repetetivt test förfarande där alla
bilar behandlas likadant
oavsett typ av bil eller prislapp, det
är på så sätt vi får fram jämförbara
resu
ltat. För den sakens
skull tycker jag inte att vi beskriv
er bilar och deras egenskaper på
ett
tråkigt sätt rent stilistisk t eller
bildmässigt. Tvärtom så får vi ofta
god kritik för att vi satsar på stilis
tik
och det svenska språket
liksom bildspråket.
Om vi skrivit att antisladdsystem
et i 4C inte går att stänga av trot
s att så är fallet så har vi
naturligt vis gjor t fel och skrivit fel.
När det gäller ”sportig” eller ner vös
och alltför direkt styrning så är vi
alltid väldigt tydliga med
att vi i familjebilar inte förordar alltf
ör direkta styrningar eftersom det
lätt blir tröt tande på spårig
svensk väg. Det skriver vi om alla
bilar, liksom vi i stor t sett alltid föro
rdar att läsarna inte ska köpa
sportpaket med större fälgar, styv
are chassi osv eftersom det ofta
st förstör komforten.
När det kommer att vi ”slaktar” Ste
lvio i TV 1/18 så tycker jag inte att
det stämmer. Vi kritiserar
köregenskaperna med en alltför
direkt styrning, en väldigt bullrig
motor och att ägandekostnaderna
blir väldigt höga, till exempel ska
kamrem bytas vid 10 000 mil. I övri
gt får Stelvio många höga
bet yg. Vi visar en bild i tidningen
på den minst sagt usla passformen
på tanklocket och berättar
också om vassa gjutskarvar på väx
elväljaren, det är ju faktum som vi
alltid delger våra läsare om
vi upptäcker sådant på en seriepr
oducerad bil, oavsett bilmärke. Såd
ana fadäser tycker vi inte att
någon bilägare ska behöva stå ut
med 2018.
Jag får flera gånger i veckan mai
l från personer som tycker att vi
skriver för negativ t om Opel, Aud
BMW osv. Alla tycker att vi är för
i,
negativa mot just deras märke/m
odell. Och de tycker med rätta att
deras egna bilar är bra, för de är
bra. Skillnaderna idag mellan bila
rna är mycket mindre än för bara
15 år sedan, vilket är glädjande för
alla bilägare.
Men vi som har möjligheten att test
a bilarna mot varandra, att hela tide
n ha möjlighet att jämföra
konkurrenterna upptäcker skillnad
er. Och det svenska vägnätets bes
kaff
enhet liksom klimat gör
att egenskaper som premieras i
Frankrike inte är lika uppskattade
här och tvär tom, det är en av
anledningarna till att Teknikens Vär
lds tester skiljer sig mot utländska
diton.
Nu blev mitt svar också tämligen
långt men jag hoppas att du kän
ner att det besvarar några av dina
frågor och synpunker.
MED VÄNLIGA BILHÄLSNINGA
R
DANIEL FRODIN
Chefredaktör & ansvarig utgivare

Teknikens Värld & Klassiska Bila
r
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KLUBBAKTIVITETER 2018

2

FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

FOTO: PIERRE VEIRET

JULI

6
11-17

TJOLÖHOLM CLASSIC MOTOR
ITALIENSK FORDONSTRÄFF HJO
BANMÖTE KINNEKULLE
THE ITALIAN JOB

AUGUSTI
18-19

BANMÖTE KINNEKULLE

SEPTEMBER
15-16

SPETTACOLO NORDICO 2018
BANMÖTE KNUTSTORP

OKTOBER
6

BANMÖTE GÄSTSPEL PÅ RUDSKOGEN

Mer info se www.alfaromeo.org

FOTO: STAFFAN WINTHER

JUNI

R E D A K T O R @ A L FA R O M E O . O R G

20

AKTIVITETER M.M. TILL

MAJ

S K I C K A I N V I K T I G A D AT U M F Ö R T R Ä F FA R ,

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

FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

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

Näst nummer av Klöverbladet beräknas utkomma under vecka 29.
14
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Silverflag 2018
Följ med oss på en oförglömlig motorresa
i gastronomins tecken.
Resefakta för
6 dgr

Pris: 7.4 95 kr (exkl.
flyg )
Tillval : 99 5 kr enkelrum

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

bor i fyra nätter.

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

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.

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

16
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Helgen börjar med att gästerna 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 brukar vara 220-230 stycken.
Vi kommer även att göra
en charkprovning, en ost-

I priset ingår följande
:
Fem övernattningar An
tica Torre
(del i dubbelrum )
Fem middagar exkl. dry
ck
Fyra luncher exkl. dry
ck
Hämtning och trp me
d minibuss
1 Vinprovning
1 Ostprovning
1 Charkprovning
Lokalguide
Museo Storico Alfa Ro
meo

OBS! Flygresa bokas
och betalas av er sjä
lva.
ww w.vernascasilverfla
g.it
ww w.anticatorre.it
ww w.salumificiopeve
ricarlo.it
ww w.latosa.it
ww w.tenutailpoggiolo
.it

provning och en vinprovning
under dessa dagar.
På söndagen tar vi med er
tillbaka till respektive flygplats och önskar er en trygg
hemresa – och på återseende!
För ett utförligare reseprogram, ring eller maila oss på:
0725-10 60 11
gusten60@hotmail.com
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VÅRKONST I GÖTEBORG

TEXT: FREDRIK ROMARE. FOTO: STEPHAN SÖDERHOLM

Allmän information:

Avgift:

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.

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

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 770:- 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 CARbesiktningsman 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.

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:

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

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!

Fotografier:

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

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.

24-29 maj visas Stephan
Söderholms konstutställning Motorikoner på
Englesons Galleri i Göteborg.
Utställningen visar motorvärldens ikoner fångad i måleri
och blandteknik på duk.
Stephans motorikoner finns
bland klassiska sportbilar
från 50-, 60- och 70-talet,
som Jaguar, Lotus, Ferrari,

BMW och förstås Alfa Romeo.
Stephan berättar att intresset
för Alfa Romeo kommer från
tiden då Joakim Bonnier tävlade. –När jag såg Giugiaros
Giulia coupé var det kärlek och
beundran vid första ögonkastet, säger Stephan. Det syns i
Stephan vackra konstverk av
en Giulia Sprint. De klara färgerna och kontrasterna gör att

Sprintens runda former sträcker sig ut mot betraktaren.
Tekniken är främst måleri
med akrylfärg på duk, men
även ”Mixed Media” och blandteknik. Blandteknik påminner
om skisstekniken designers
använde förr, penna, pastellkritor, gouache och marker,
men den byter Stephan mot
den tåligare Akrylfärgen. Med
”Mixed Media” skissar Stephan
först på en ”Wacom Cintiq”
ritbräda, liknande en stor iPad
med penna. Han kan även
välja att utgå från ett eget foto
och arbeta fram en bild på
Cintiqen med Corel Painter
och Photoshop. När Stephan
är nöjd skriver han ut bilden
på duk och fortsätter med
akrylfärg.
Stephen har arbetat som
designer sedan 1972 och
innan dess som tecknare på
Volvo personvagnskonstruktion. Inom bildesign arbetade han för Volvo, Saab och

Scania. Som designer signerade han naturligtvis skisser och
”renderings” med sitt namn.
När han tolkar en annans
design i sin konst använder
han alias ”SASSE” i respekt för
den ursprungliga designern.
Motorintresset är starkt.
Under några år tävlade
Stephen, då med gokart
i Formula K, Klass A för
Linköpings MK och senare
Team 13 i Göteborg. Ett av
de första designuppdragen
var gokartbanan Sviestad i
Linköping.
Jag frågar vilken bil som är
det mest spännande motivet.
Stephen svarar -Den mest
spännande bilen att måla är
nästan alltid mitt nästa projekt.
Utställningen Motorikoner
kommer visas på Englesons
Galleri i Göteborg 24-29 maj.
http://www.galleriengleson.
com
Stephen hittar man även på
http://www.idexer.se

Det finns en viss likhet, snodde Pelle Pettersson designen av Giovanni Michelotti, Ghia?

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.

Bildexempel, OK resp. mindre bra:

Alfa Romeo 1900 SS Ghia Coupe 1954.

18

KLÖVERBLADET NR 2 2018

Volvo P1800 1964.
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CARs ARKIV
I TRYGGT FÖRVAR
Den 17 januari överlämnade
CARs ordförande och sekreterare gamla klubbdokument
och Klöverblad till stadsarkivet i Sundbyberg. Det
överlämnade materialet har
deponerats hos arkivet. Det
innebär att CAR fortfarande
äger handlingarna och har
full tillgång till dem. Men viktigare för tillgängligheten är
att alla möteshandlingar har
scannats in och kommer att
göras tillgängliga för medlemmar på webbsajten.

Det var inte bara Ola
Söderpalm och jag som såg
fram emot att få lämna vårt
historiska material i tryggt
förvar. Stadsarkivarien Anna
Tynderfeldts entusiasm var
också tydlig. Vårt besök
markerade, inte slutet, men
väl en milstolpe i ett arbete
som påbörjades mer än ett år
tidigare.
SKRYMMANDE BRÅTE
Det började med att jag fick
ta hand om fem-sex flyttlådor med pärmar, trycksaker,
fotoalbum och överex av
Klöverbladet som funnits
hemma hos den tidigare
klubbmästaren Åke Nyberg.
Jag var allvarligt bekymrad
över att behöva ta hand om
detta skrymmande bråte.
Lådorna kändes som något
slags Svarte Petter. Hur skulle
jag kunna skicka den vidare?
DELVIS VÄLORDNAT
Efter att ha sorterat innehållet
och rensat ut dubbletter och
en del rent skräp bestämde
jag mig för att scanna in alla
möteshandlingar. De var relativt välordnade i sina pärmar.
Så vitt jag kunde bedöma
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EFTERLYSNING

Det finns luckor i de
t material som depo
nerats hos stadsark
har något av det som
ivet i Sundbyberg. Om
saknas i dina gömm
du
or får du mer än gärna
Hultman (robert@ hu
höra av dig till Robe
ltman.info). Han tar
rt
gärna hand om det oc
till arkivet.
h ser till att det komm
er
Det som saknas är:

MÖTESHANDLINGAR

(St yrelseprotokoll, års
mötesprotokoll, kalle
lser, årsredovisningar,
ser m m) för åren 19
verksamhetsberätte
80 – 2014.
l-

ANNAT MATERIAL

Om du har foton från
årsmöten, banmöten
eller andra klubbverks
emot dem också. Om
amheter tar vi gärna
du inte vill skiljas frå
n
originalen kan vi scan
tillbaka bilderna .
na in dem och lämna
Medlemsmatriklar, vä
rvningsmaterial, artikl
ar om klubben i andra
som dokumenterar klu
tidningar och annat
bbens historia är oc
kså intressant mater
ial.

Klubbens ordförande Ola Söderpalm och stadsarkivarien Anna Tynderfeldt i stadsarkivets i Sundbyberg brandoch översvämningsskyddade arkivlokaler. Foto: Robert Hultman.

TEXT OCH FOTO: ROBERT HULTMAN

var det en komplett samling
handlingar från 1956 till 1979.
Jag insåg också rätt snart att
vår gamla ordning inte fungerade så bra. Att låta någon
stackare ha grejerna i källaren
i tio år för att sen hitta någon
annan som får ta hand om
det.
ARKIVERA PÅ RIKTIGT
Jag började undersöka möjligheten att förvara materialet
i ett riktigt arkiv. Det visade
sig snart att arkiv i allmänhet ser positivt på gammalt
föreningsmaterial. Men vad
kunde vara ett bra arkiv för
vårt material. Jag fastnade
rätt snart för Sundbybergs
stadsarkiv. Två skäl talade för.
Dels det faktum att klubben
grundades och hade sin första möten i Sundbyberg, på
restaurang Stenvillan. Dels att
Sundbyberg är relativt lättillgängligt för de flesta.

KLUBBENS FÖDELSEORT
Lyckligtvis visade det sig att
stadsarkivet i Sundbyberg
var villiga att ta hand om vårt
material. Sen kom det av
olika skäl att dra ut på tiden.
Jag lyckades faktiskt skicka
Svarte Petter vidare. Ola
Söderpalm gick i ett svagt
ögonblick med på att ta hand
om själva klubbdokumentationen och en komplett och
en nära nog komplett uppsättning Klöverblad. Själv fick
jag behålla fem A4-kartonger
med överex av Klöverbladet.
MER ATT ORDNA
Stadsarkivet försåg oss med
en instruktion för hur det
material vi ville deponera
skulle ordnas. Ola fick därför
gå igenom allt material och
ta bort gem, plastfickor m m.
Det fanns dessutom ytterligare en del dubbletter som
kunde rensas ut.

Sen var det äntligen dags
att lämna ifrån sig materialet
och tid bokades med stadsarkivet. Lokalerna där arkivet
finns känns mycket förtroendeingivande. Det intresse
som stadsarkivarien Anna
Tynderfeldt visade förstärkte
känslan av att det var ett helt
riktigt beslut att låta stadsarkivet ta hand om materialet.
TILLGÄNGLIGHET
Den som vill se materialet
i original kan boka tid för
ett besök på stadsarkivet i
Sundbyberg där det kan studeras på plats. Huvuddelen
av materialet kommer dock
att bli tillgängligt för medlemmar på klubbens webbsajt. Undantaget är viss
korrespondens och en del
foton. Både dokument och
Klöverblad kommer successivt att göras tillgängliga som
pdf:er på webbsajten.

alfaromeo-forsakring.se

Du har väl sveriges enda
originalförsäkring för Alfa Romeo?

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

KLÖVERBLADET NR 2 2018
Alfa Romeo Försäkring är ett samarbete mellan Alfa Romeo och Trygg-Hansa – ett av Sveriges ledande försäkringsbolag.

Ring oss på
075-243 06 15
redan idag!

Ett axplock från

FOTO: AXEL LINDGREN

SKOKLOSTER 2018

FOTO: FREDRIK HESSEL

FOTO: HARALD NOTINI

FOTO: HARALD NOTINI

Fler bilder från Skokloster kommer i nästa nummer
22
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Ett axplock från

KRAPPERUP 2018
En kylig och bitvis regnig träff, det har blivit något av en tradition det också tydligen...
Uppskattningsvis 350 bilar och motorcyklar tillsammans med försäljning av mat & dryck
samt en hel del annat smått och gott värmde gott i alla fall.

FOTO: MICHAEL EMILSSON
FOTO:
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HISTORIEN OM PETROLHEADSOCH EN SUPERTOURING-BILS LIV

TEXT OCH FOTO: PETER A KAVCIC

Tarquinis styrenhet.

Modena flyger fram i Italien.

Välkommen till Stefanos kontor.

Bilen på Kyalami-banan i Sydasfrika. Foto från SuperTouringRegister.com

En hederlig mocca ratt utan en massa knappar.

fantast i synnerhet var det
superroligt att få se och vara i
denna maskin.
Bengt-Åke visade att
styrenheten i denna bil var
märkt ”Tarquini”. Troligen är det
så att styrenheten krånglat och
att man vid något tillfälle bytt
till Tarquinis enhet och att den
sedan blivit kvar i bilen.
Bengt-Åke och Jonas
berättar historien om bilen
enligt vad de fått fram.
Bilen med chassi nr
00054304 ser sitt första ljus
hos Alfa Corse som bygger
den ihop med Abarth i slutet
av 1993 (tror man, men inte
helt klart).
1994 tävlar stjärnföraren
Stefano Modena (fd F1 förare) för Euroteam med den i
italienska supertouring mästerskapet. Euroteam är ett

Foto från SuperTouringRegister.com

Vissa tycker inte 155:an är snygg. Själv tycker jag den är fyrkantigt ”rå”.

Under huven på D2:an ligger Ormur och lurar.

D2:an hade inte den vingen från början, utan är en 1996-update.

Av en händelse när lillebror
och jag diskuterade text fonter, så upptäckte brorsan att
Scuderia Falkenberg hade en
D2:a under sin ”projekt”-flik.
Jag tog kontakt med
Bengt-Åke Bengtsson som
tillsammans med sin son

arbetandet i sitt vanliga företag som säljer sky-liftar. Han
och sonen, som också är ett
petrolhead, bestämde sig för
att istället för att investera i
något ”tråkigt” som fastigheter eller liknande, skulle
de börja handla med gamla
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Jonas driver företaget.
Detta ledde till att jag och
Micke Emilsson en snöig
helg i februari satte sikte mot
Falkenberg.
Bengt-Åke berättade att
Scuderia Falkenberg uppstod
då han själv skulle dra ner på

speciella bilar och främst då
rally- och racingbilar.
Bengt-Åke själv inledde
sin tävlingskarriär i mitten av
80-talet, i en ljusblå Giulietta
(så Alfa ligger honom varmt
om hjärtat). Numera tävlar
han och sonen i historisk

racing med en Porsche 911
och en Ford Capri.
Denna soliga vinterdag fick
Micke och jag se deras fina
bilar i form av Jaguar Mk II,
Jaguar E-type (båda 61:or),
Porsche 911 och en enormt
vacker Alfa Romeo Giulietta
SS också den från 1961.
Förutom att Giuliettan i sig
idag är en unik bil i mint con-

dition, har den en intressant
historia där bland annat en
kvinnlig förare tävlat med den.
Sedan fick vi följa med
Bengt-Åke till en annan byggnad och där längst in inklämd
i ett hörn stod legenden. Ett
styck Alfa Romeo 155 D2 i ett
fantastiskt skick.
För en annan som är
racing- och supertouring-

fabriksstött team.
I slutet av oktober 1994
säljs bilen till Sydafrika och
föraren George Fouche, en
man som kört både formelbilar och sportvagn i Le Mans.
I november 1994 kör bilen
sitt första race i Sydafrika
på Kyalami-banan med
förarna George Fouche och
Hilton Cowie. Bilen blir kvar i
Sydafrika till december 1996
då Fouche säljer den. Bilen
skeppas från ena änden av
världen till den andra, nämligen till Sverige. De nya ägarna är Ultratech.
1997 körs bilen av Team
Ultratech i STCC med föraren
Ulrik Gustavsson, som tidigare hade kört och varit framgångsrik i formel 4. I det tuffa
startfältet lyckas Ulrik under
det året nå fem femteplatser
KLÖVERBLADET NR 2 2018
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Giulietta SS, vacker som en dröm och skodd med dubbdäck.

Bilmodell: Alfa Romeo 147 2.0 TS, 2001

Spännande historik:

Ägare: Robert Hultman

Den skaffades som banbil. Med sänkfjädrar och styvare
dämpare blev den också riktigt bra. Hög oljeförbrukning
lärde föraren att kolla oljestickan med jämna mellanrum.
Eller nästan i alla fall. I stridens hetta följde ett motorhaveri
på Gotland Ring på grund av oljebrist med en ny bottendel
till motorn som följd. Och ett till haveri av samma skäl på
Kinnekulle. En utbytesmotor med försumbar förbrukning har
nu fungerat felfritt på banmöte efter banmöte.

Utmärkande egenskaper:
Årets bil i Europa 2001. En mångsidig bil med (numera)
besvärande låg markfrigång. Oerhört praktisk 5-dörrars
med låg lasttröskel och avtagbar dragkrog. Dessutom med
motorvärmare och kupévärmaruttag. Bättre bruksis med
sportbilsegenskaper får man leta efter.

Man kunde konsten att göra snygga emblem förr.

i de tolv racen och lyckas
bli totalt nia av 19 startande
i STCC det året. I slutet av
1997 säljer Ultratech bilen
till Kari Mäkinen och Euro
Racing.
Men det blir aldrig att Kari
och Euro Racing tävlar med
bilen i STCC under 1998,
utan den säljs till Moberg.
Kari och Euro Racing köper
dock ytterligare en 155 D2:a
som teamet tävlar med 1999
och 2001, då med förare
Nicklas Karlsson, ja den blivande framgångsrika Nika
Racing-teamchefen och
Djon Clausen, men det är en
annan historia.
Bröderna Moberg kör med
bilen bland annat på ett Club
Alfa Romeo Svezia banmöte på Mantorp 2002, förare
då var Moberg och Lergell,
d.v.s. LM-Motorsports ägare.
Bröderna Moberg köpte ju
sig sedan var sin Alfa Romeo
156 GrpN som de tävlat
framgångsrikt med i CAR
Challenge, men även det är
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en annan historia.
2007 säljs bilen till Bengt
Sjöberg som har bilen fram till
november 2017 då Scuderia
Falkenberg köper bilen.
En härlig historia. Och
denna vinterdag står jag och
tittar på bilen.
I och med att den inte
har en widebody-kaross, så
känns den lika ”nätt” som
både min egen race-155:a
och min bruks/dragbils 155:a.
Bilarna från Supertouringerans början var inte så breda
och ”fläskiga” så som trenden
har utvecklat dagens racebilar, t.ex. TCR-bilarna.
Besöket avslutas med att
Bengt-Åke visar sin privata
Alfa Romeo Giulietta Spider,
som han också meddelar är
till salu. För han har andra
projekt på gång. En stor del
av nöjet är enligt Bengt-Åke
just att leta upp ”nya” objekt.
Inte att äga dem själv.
Tack Bengt-Åke och Jonas
för att vi fick komma och se
era fina bilar. Det är roligt

Giulietta spidern är enormt fin inuti.

att se och träffa andra som
är lika bilgalna som en själv,
även om vi är i olika kostnadsdivisioner.
Och så var det frågan
när 155 D2:an var tillverkad.
Detta är inte helt klarlagt, för
om bilen tillverkats tidigt 1993
istället, så kan det vara att
både Morbidelli och Nannini
kan ha kört bilen. Så är det

någon inom klubben som vet
var det finns ett register över
chassi serienumren för 155
el någon som har kontakter
nere på Alfa Romeo i Italien,
ring då gärna Bengt-Åke på
0346-123 45.
CIAO!
PETER A KAVCIC/DEL I
SMÅLANDSMAFFIAN

En god vana
Du aldrig behöver
vara utan

KLÖVERBLADET
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Bengt-Åke och hans fina Jaguar Mk II.
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NRING

TEXT: THOMMY LEHRGRAFVEN. FOTO: ALFA ROMEO

Båda bilarna har ett speciellt NRING-emblem och byggs endast i 108 exemplar styck.
Siffran 108 är en hyllning till Alfa Romeo som har funnits just i 108 år.
NRING-versionerna levereras med färgen Circuito Grey och sidobackspeglarna har ett hölje i kolfiber.
Kolfiber finns även i emblemet i fronten och de nedre sidokjolarna. Giulian får dessutom ett tak i kolfiber.
Tonade rutor runt om, högtalare från Harman Kardon, adaptiv farthållare, Sparco-stolar med röda sömmar,
läder- och alcantarainklädd ratt, även den med inslag av kolfiber samt en infotainmentskärm på 8,8 tum.
Mattorna från Mopar har också de röda emblem.
Motorerna i NRING-bilarna är de samma som i vanliga Quadrifoglio.
Standard för båda är kolfiberkeramiska bromsar.
30
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THOMAS BROLINS

ALFA ROMEO 156 TS RALLY GR F
VM-deltävling placerade
sig den franska duon Yves
Loubet/ Jean-Marc Andrié
på en fin tredjeplats bakom
grupp B-bilarna Peugeot
205 T16 och Renault 5 Maxi
Turbo. Av någon anledning
beslutade sig det internationella bilsportförbundet FIA
efter detta att klassificera om
GTV6:an till grupp B och i ett
slag gick bilen från att vara en
av de snabbaste i sin klass till
att vara hopplöst efter bland
de prototypliknande konkurrenterna i sin nya klass.
Efter detta har endast ett
fåtal Alfor tävlat i historiska
rallyklasser här hemma i
Sverige men nere på kontinenten och på de Brittiska
öarna samt även i Finland har
det åkts rally med diverse
modernare Alfor i privat regi.
På senare tid har det även
börjat röra på sig här hemma
i Sverige…

Flygande italienska! Att ha bilen på ett lyftbord underlättar arbetet för en bilbyggare.

RALLYBYGGE PÅ

TEXT: MIKAEL ERIKSSON. BILDKÄLLOR/ FOTO: PINTEREST.COM,
CLASSICCARMAG.NET, THOMAS BROLIN/ BROLIN MOTORSPORT, MIKAEL ERIKSSON

Få bilmärken är så förknippade med motorsport som Alfa Romeo men det är i
stort sett alltid någon form av racing på asfalt som avses när man pratar om
märkets framgångar både historiskt och i nutid. Den nya rallyklassen Grupp F
har dock visat sig passa perfekt för 156 2,0 Twinspark och utan för Nossebro
byggs det rallyAlfa för fullt. En solig söndagseftermiddag i slutet av februari hälsade jag på hemma hos familjen Brolin för lite rallysnack.
Den senaste större framgången för Alfa på våra breddgrader när det gäller rally var när
Osmo och Eino Kalpala vann
1958-års 1000 Sjöars Rally
(numera Rally Finland) med
sin Giulietta TI. Under 70-talet
tävlade den inofficiella tävlingsavdelningen Autodelta en
del med Alfetta GT och GTV
och senare den legendariska
Alfetta GTV Turbodelta men
utan egentligt rallyintresse
från Alfa Romeos ledning och
därmed inga riktiga ekono-
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Mauro Pregliasco och Vittorio Reisoli satsade hårt i 1980 års San Remorally med sin Alfetta GTV Turbodelta
tills oljepumpen gav upp.

”ALFISTI SWEDEN”

miska muskler som backade
upp satsningen.
Under 80-talets mitt
infördes en ny, internationell klassificering i rally med
breddklassen Grupp A för
produktionsbilar och Grupp
B för extrema specialbyggda
rallymonster. I Grupp B återfanns bl a legender som Audi
Quattro och den Italienska
skönheten Lancia 037 men
i Grupp A klassade Alfetta
GTV6 in perfekt som en av
de snabbaste bilarna. Början
av 1986 såg riktigt lovande ut för Alfa Romeo med
GTV6:an och i årets tredje

En av de få bilder som gått att hitta
på vinnarna av 1000 Sjöars Rally
1958, Osmo och Eino Kalpala i en
Alfa Romeo Giulietta TI.

Sedan 2013 har rallyfolket
tävlat i något som kallats
”Originalrally Grupp F”med
Volvo S70/850 i en framhjulsdriven klass och 740/940
i en bakhjulsdriven klass.
Eftersom önskemål funnits
om att kunna tävla med andra
märken och modeller har
ytterligare en grupp kallad
”Grupp F Övriga” instiftats.
Klassen är menad som en
lite billigare instegsklass där
bilarna skall vara minst 12
år gamla, tvåhjulsdrivna och
utan överladdning. Dessutom
finns en vikt/ effektgräns som
säger att bilen i sina originalhandlingar måste släpa på
minst 11,5 kg per kW motoreffekt och det är nu som
det börjar bli intressant med
några av Alfa Romeos model-

Bland de historiska rallybilarna florerar en och annan Alfa Romeo, här representerade av John Everard och James
Sharpley i 2012 års Roger Albert Clark rally.

ler från 90- och 00-talet.
Under 2017-års senare
hälft började det dyka upp
bilder på en silverfärgad
156:a som utrustades med
bur i Facebookgruppen ”Alfisti
Sweden”, inget jag reagerade så mycket på först men i
ett inlägg stod det att bilen
byggs för rallyåkande vilket
väckte mitt intresse. Jag följ-

de inläggen som lades upp
de kommande månaderna
och till slut skickade jag en
fråga om att få komma och
hälsa på i garaget. Det dröjde
inte länge innan jag fick ett
positivt svar och efter några
telefonsamtal ställdes i slutet av februari färden mot
Nossebro, en mindre ort mitt i
Västra Götaland.

En bit utanför Nossebro
huserar Thomas Brolin
med sina Alfor (och några
Renaulter) i en före detta lanthandel. Thomas är ganska
nybliven Alfista men har en
lång historia i ryggen när det
gäller rallyåkande. Tävlandet
började 1997 och redan
från början blev det en ganska ovanlig bil, Audi 80 GT.
KLÖVERBLADET NR 2 2018
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Stiligt burbygge. Buren är omfattande och mycket snyggt byggd.

Bagageutrymmet är lika prydligt som resten av bilen. Här ser man också
vad som blev kvar av den bakre elhärvan efter Thomas framfart.

De grovmönstrade grusdäcken från Pirelli ser förtroendeingivande ut.

Funktionellt. Flockad panel, brandsläckare, fotstöd i kolfiber för kartläsaren och rejält skålade stolar från OMP.

Att Thomas gillar att ha ordning på sina grejer är det väl ingen tvekan
om. Det optimerade elsystemet har här hittat tillbaks till det nylackade
motorrummet.

Fjäderbenen fram och bak är Bilsteins B8-modell. Fjädrarna från H&R
har en fjäderkonstant 40 N/mm fram och 25 N/mm bak, andra krav på
fjädringen kräver betydligt mjukare fjädrar än i en banbil.

Motor, front, fjäderbensstag och kringutrustning på plats. Premiären
närmar sig!

Denna klassade in i Grupp
E även kallad klass Ekonomi
där bilarna är otrimmade,
av 99-års modell eller äldre
och har minst 15 kg/kW i vikt
effektförhållande. Att han
valt rätt motorsportdisciplin
bekräftades med en klasseger redan i premiärtävlingen.
Detta gav ju givetvis blodad
tand och standard-Audin byttes mot en hårt trimmad Golf
Mk 1 som användes flitigt
under några år.
2005 ställdes dock Golfen
undan och Thomas lade
tillfälligt hjälmen på hyllan
då uppstarten av det egna
företaget tog all tillgänglig tid.
Intresset för rally svalnade
dock inte och till 2015-års
säsong införskaffades en
Skoda Octavia Kit Car, en
före detta fabriksbil med
godis som 270 hästars tvåliters sugmotor och sekventiell
växellåda.
Med Skodan åktes det i
huvudsak rallysprinttävlingar på asfalt i södra Sverige
med hustrun Camilla som

garage.
Sedan klassen Grupp
F startades har en hel del
byggen startats och alla har
givetvis sina idéer om vilken
bil som klassar in bäst. Andra
bygger t ex på Opel Astra,
Golf III eller Peugeot 206 men
Thomas har en förkärlek för
lite ovanligare bilar och ville
gå sin egen väg. Givetvis
letade han efter en bil med
lämpligt vikt/ effektförhållande och här visade det sig
att Alfa Romeo 147 och 156
med den trevliga tvåliters
Twinsparkmotorn låg bra till
nära minimigränsen för hur
många kilo varje kilowatt
måste släpa på med ca 11,8
till 11,9 kg/kW. Chassiet är
ju i princip samma på båda
bilarna men 156:ans längre
hjulbas borde ge ett lugnare
och stabilare uppförande på
grus resonerade Thomas.
Den direkta och distinkta
originalstyrväxeln är också en
fördel gentemot konkurrenterna eftersom denna inte får
modifieras eller bytas ut och

på finishen och Alfan är inget
undantag. Motorrum, bagagerum och insidan av bilen är
prydligt lackerade efter att allt
”onödigt” demonterats och
buren byggts, instrumentpanelen har dessutom flockats
för att slippa reflexer i synfältet. Att stor omsorg läggs på
detaljer är det ingen tvekan
om, Thomas har t ex öppnat
upp och tagit isär hela elsystemet för att eliminera varenda kabel som inte har någon
funktion. I ett hörn av garaget
står en säck som han räcker
mig. Säcken innehåller runt
femton kilo kabel som plockats ut och detta är ju femton
kilo som är helt onödiga att
släpa omkring på om man
skall åka fort…
Som paradox till lättandet
påpekar Thomas att man inte
tillåts plocka bort utrustning
som exempelvis luftkonditionering. Denna måste dessutom fungera så detta kommer
bli den första av Thomas rallybilar där han kan svalka sig
med hjälp av AC´n på trans-

av hårdare bussningar och
idel nya eller uppfräschade
komponenter. Prisnivån på
reservdelar till 156:orna är ju
mycket gynnsam, speciellt i
förhållande till vad man är van
vid från motorsportvärlden.
Motormässigt är det inte
så mycket man tillåts göra i
klassen men efter grenrör är
avgassystemet fritt så de tre
(!) katalysatorerna kommer
att ersättas av en racekat
och ett öppnare avgassystem kommer att byggas.
Tillsammans med ett bättre luftfilter och modifierad
mjukvara för motorstyrning
hoppas Thomas på att öka
effekten från de 150 hk som
står i registreringsbeviset till
runt 165 hk.

34

KLÖVERBLADET NR 2 2018

kartläsare i högerstolen med
ganska bra resultat när den
ganska extrema bilen höll
ihop. Men i juli 2017, under
tävlingen Bravidasprinten i
Ljunbyhed blev marginalerna
lite för små. Närkontakt med
en trave lastbilsdäck skrynklade till Skodan ordentligt
men Thomas och Camilla
tog ändå hem klassegern.
Efter denna fadäs krävdes en
hel del plåtjobb och övriga
reparationer och efter dessa
såldes bilen. Vid det här laget
hade Thomas redan bestämt
sig för att satsa på den nya
Grupp F eftersom han var
sugen på lite grusåka, något
som Skodan inte var riktigt
lämpad för. Bygget av en
Alfa 156 för rallybruk var
redan påbörjat så risken för
att dammet skulle lägga sig i
garaget var obefintlig.
MEN VARFÖR VÄLJA
ALFA ROMEO I SKOGEN?

Ja, den frågan ställde jag till
Thomas när vi stod framför
den silvriga 156:an i hans

efter att efter en provkörning
ha känt på motorkaraktären
i TS- motorn var saken klar;
en Alfa Romeo i rallytappning
skulle det bli!
”SNYGGBYGGET”

Reglementet i Grupp F är
tämligen strikt men en del
finns ju ändå att göra på
bilen för att anpassa den för
rallybruk. Thomas valde att
lägga lite jobb på att hitta en
så frisk bil som möjligt för
att slippa rostsvetsning och
liknande arbete, 156:orna
är ju fortfarande billiga så
att lägga några kronor extra
på en frisk bil lär utan tvekan löna sig. Bilen, en 2.0
TwinSpark från 2001, plockades ner och rensades från
airbags, onödig inredning och
ljudisolering så ett antal kilon
sparades definitivt in här. Då
säkerhetskraven är desamma som i övriga rallyklasser
har rejäla stolar, bälten och
givetvis en skyddsbur monterats. Thomas tidigare bilar
har hållit en mycket hög klass

portsträckorna!
Man är ju van vid att se
Alfor byggda för att gå på
bana så när man studerar
detta rallybygge upptäcker man en del skillnader i
hur bilen anpassas för sitt
ändamål. Ställbara dämpare
är inte tillåtet i klassen men
Bilsteins B8:or är hårdare än
originalet samtidigt som dom
tillsammans med rallyanpassade H&R-fjädrar som Forza
i Alingsås levererat bibehåller
höjden på bilen. När man
åker på grus vill man ha
chassiet mjukare än vid banåkning, det är viktigt att hjulen
är i marken så mycket som
möjligt och att bilen är följsam. Krängningshämmarna
är därför till en början borttagna och framtiden får utvisa
hur chassiet skall optimeras
för sin nya uppgift. Däcken är
givetvis också ändamålsenliga och Thomas väljer att åka
på grovmönstrade grusdäck
från italienska Pirelli i dimensionen 185/70 R15.
I övrigt så består chassiet

TÄVLINGSPREMIÄREN
NÄRMAR SIG

Vid mitt besök finns det
fortfarande en hel del kvar
att göra på bilen innan den
är klar för tävlingspremiär.
Undersidan kommer att kläs
med en tremillimeters plast-

matta för att inte grussprutet
skall blästra sönder plåten,
plastskovlar som sticker in på
baksidan av bakhjulens fälgar
för att förhindra att grus och
lera samlas inne i fälgarna
när det åks på tvären, hasplåt som skyddar motor och
oljetråg skall monteras och
så vidare. Listan är lång men
de mesta delarna finns redan
på plats i garaget så det är
bara den lilla detaljen tid som
skall till.
Tävlingspremiären är
beräknad till någon gång
under sen vår eller tidig sommar och undertecknad har
tänkt närvara för att kunna
rapportera i kommande KB
om hur det gick och hur
Thomas upplevde bilen.
Fram till dess hjälps vi åt
att hålla tummarna för att
Thomas och Camilla snart
kommer att fylla på med
ytterligare ett spännande
kapitel i Alfa Romeos tävlingshistoria.
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EN LITEN RAPPORT FRÅN SMÅLANDSMAFFIANS

BESÖK HOS KOENIGSEGG
OCH ÄNGELHOLMS FLYGMUSEUM

CCR i egen majestät.
TEXT OCH FOTO: PETER A KAVCIC

Det hela började när undertecknad i slutet av maj förra
året ringde till Koenigsegg för
att se om vi kunde få göra
ett studiebesök hos dem,
den hemliga agendan var
naturligtvis för att få lite tips
hur man kan skrämma upp
en Brera till att bli en riktig
superbil.
Haldora von Koenigsegg
meddela att visst skulle det
gå att ordna att så att vår bilnördsgrupp kunde få komma,
men inte närmaste tiden,
för då hade de inte tid med
några besökare, ”ring innan
semestern så bokar vi in ett
besök”, hette det.
I juli ringde jag igen men
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Haldora meddelade att de
fortfarande inte kunde boka
in några besökare, men att
jag skulle få en mailadress till
personen de skulle anställa

”Ring innan
semestern så
bokar vi in ett
besök”
efter sommaren, som skulle
ha hand om framtida besök.
Efter mycket dealande under
hösten, angående pris, antal

besökare och datum kom
vi till slut fram till att vi var
välkomna att besöka dem
fredagen den 2:e februari
i två grupper om max 15
personer per grupp. Under
tiden ena gruppen besökte
Koenigsegg, skulle den andra
gruppen få en guidning genom
Ängelholms flygmuseum.
Därefter skulle grupperna byta.
Tre företag gick in som
sponsorer, för att få ner
entrékostnaden per person.
Sponsorer blev RH Dekor
och Solfilm/Blue Monday
Graphic AB i Ljungby (allt
inom banderoller, bildekor,
ljusskyltar, dekaler, foliering, grafisk produktion, 3D

grafik mm), Växjö-Däck AB
(erbjuder allt inom fälgar och
däck för person- och lätta
lastbilar till småländskt låga
priser) och Supermotors AB
(som förmedlar Moto passione - försäljning & service av
italienska mc:s Bimota, Moto
Guzzi, MV Augusta, Vespa
m.fl. samt försäljning av nya
& begagnade Alfa Romeo
och Abarth och trim satser till
dessa).
Till vår stora förvåning
gjorde bara ryktet av denna
kommande träff att det
strömmade in anmälningar,
så de 30 platserna fylldes
snabbt upp. Detta utan att vi
uppmärksammat träffen på

nätet och trots den relativt
höga entréavgiften.
Äntligen infann sig fredagen för besöket och 30
vuxna och ungdomar slöt
upp på parkeringen utanför
Ängelholms flygmuseum.
Efter en inledande information om våra sponsorer
och gruppindelning började
guidningarna.
Ängelholms flygmuseum hade exklusivt öppnat
dörrarna för oss denna dag
och Tomas Dahl gav oss
en rundtur genom museet
och berättade ingående och
mycket intressant om hur det
svenska flygvapnet uppstod
och utvecklades med de
olika flygmodellerna. Som
gammal stridspilot avslöjade
Tomas saker han och hans
kollegor fick göra, men eftersom vi är ett neutralt land
lämpar det inte sig för skrift i
Klöverbladet, men historierna
var väldigt intressanta.

Grupp Alfa hos Koenigsegg.

Tomas berättade även
om faran att vara stridspilot.
Många piloter förolyckades
under de mycket krigsrealistiska övningarna. Och innan
övningarna visste piloterna
att det var stor risk att några
skulle omkomma.
Det är lätt att förstå att det
gick åt ett och annat flygplan
då man övade på att följa
marken så nära som möjligt.
20 meter över mark på land
och 10 meter över vatten,
men eftersom hastigheten
var över 1.100 km/h räckte
det med 30 meter över mark
enligt befälen (juste).
Samtidigt som Tomas
guidade gruppen, instruerade
en annan gammal pilot, Stig
Olsson, oss i flygsimulering
i par om två. En häftig upplevelse att flyga stridsplan.

Tomas Dahl berättar om flygvapnets uppkomst.

Flighten gick från Ängelholm
ner till Kastrup. För några
lyckades flygningen riktigt
bra, men flera misslyckades
både vid uppstigningen i
starten och vid flygning över
havet med krasch som följd
(ajajaj, tur att det var simulering).
Efter närmare två timmar
var det ”sidbyte” för grupperna. Äntligen skulle vi få kliva
in på Koenigsegg!
Johan Bjurman, Europasäljare och besöksansvarig
hos Koenigsegg, tog emot
oss. Innan visningen startade
fick alla skriva på ett papper
där vi lovade att inte avslöja
några hemligheter vi kunde
få se i produktionen. Vidare
fick vi lämna alla kameror och
mobiltelefoner i showrummet.
Johan berättade sedan

sagan om Koenigsegg. För
det är verkligen en fantastisk
saga, nästan lika otrolig som
den om hur Trump kunde
bli amerikansk president.
Historien börjar med att
Christian von Koenigsegg
ända sedan han var liten
ville bygga sin egen superbil.
Teknikintresset kom tidigt
med sönderskruvning av
massa olika tekniska saker.
Hans intresse var helt skilt
från hans mor och fars intressen och yrken. Christian är en
helt ”self-made man” och har
utan att ha läst till ingenjör
eller liknande byggt upp sitt
företag till att idag vara en av
världens främsta superbilstillverkare.
Koenigsegg som bilföretag startade med hjälp av
”statsstöd till produktionen”

Draken, en vacker maskin och längst bort i bild ser man flygsimuleringsrummet.
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utveckling av ventilpaket för
motorer. De är ca ytterligare
20 personer, men Freevalve
räknas som ett fristående
företag.
När vi var där producerades på linan de sista Agera
RS bilarna vars serie var på
25 st. De övriga bilarna som
tillverkades var av modellen
Regera som skall tillverkas
i en serie på 80 st. Hela
serien på 80 st var slutsålda.
Utgångspriset ligger på 18

miljoner kronor.
Medelpriset på de bilar de
tillverkar nu ligger på 20 miljoner kronor. Enligt Daniel tycker deras kunder inte att det
spelar stor roll om de lägger
på några ”options” för ett par
miljoner, det viktiga är att de
får en bil som stämmer med
deras önskningar. Options
kan vara lackningar på speciellt sätt eller färg innehållande äkta guld el platinaguld.
Options kan även vara kolfi-

JAS Gripen.

Isabell Andersson testar flygstolen.

Det finns en och annan knapp mm att hålla reda på som pilot.

i Olofström Blekinge 1994.
Efter flera kämpiga år i inledningen tog det fart 2002 vid
lanseringen av modellen CC
8S. Då hade man flyttat tillverkningen till Margretetorp
utan för Ängelholm.
Där kunde historien om
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Koenigsegg slutat. För 2003
brann hela fabriken ner och
läget såg mycket dystert ut.
Men turen var återigen på
Christians sida. CC 8S hade
fått flera designutmärkelser
och blivit utnämnd till ”the
most powerful production

engine” av Guinness rekordbok. Det väckte intresset hos
investerare som kunde stödja
företaget med mer pengar.
Under denna tid hade flygflottiljen F10 i Ängelholm lags ner
och det fanns stora hangarytor Koenigsegg kunde hyra
till låg kostnad. Detta gjorde
att produktionen snabbt kom
igång igen.
Därefter har företaget växt
och de olika Koenigseggmodellerna som lanserats har
vunnit flera utmärkelser och
slagit flera rekord till exempel:
• 2004 blev CC 8S utsedd
till ”Favorite supercar of 2004”
av programmet Top Gear.
• 2005 slog modellen CCR
Guinness rekord som världens snabbaste serieproducerade bil med 388 km/h.
• CCR tog även hastighetsrekordet för produktionsbil på
Nürburgring med 313 km/h
och varvtid 7 min 34 sek
(vid utetemperatur på endast
+3°C).
• 2008 slog modellen CCX
rekord för 0-300-0 km/h med
en tid på 29 sekunder.
• CCX låg även etta under
två års tid på Top Gears lista
som snabbaste bil runt deras
testbana.
• 2011 slog man igen världsrekordet för 0-300-0 km/h,
den gången med Agera R
med en tid på 21,19 sekunder.
Och innovationerna fortsätter. På modellen Regera
har de tagit bort växellådan
och ersatt den med tre elmo-

torer och en egen patenterad
koppling kallad HydraCoup
för inkoppling av v8:an.
Johan berättade att han är
den enda säljaren i Europa.
De har två säljare till, men de
sitter i Dubai. Annars är det
den amerikanska marknaden
som växer mest för deras del.
Efter Johans inledning fortsatte Koenigseggs Daniel de
Zalenski guidningen genom
lokalerna. Antalet anställda
har ökat mycket de senaste
åren och nu är de 164 personer, var av ca 25 ingenjörer.
Dessa ingenjörer kämpar
med att konstruera alla sakerna på bilarna så att de ska
fungera optimalt oavsett om
de körs i Sibiren vid -40 °C el
i Saudiarabien med +50 °C.
I lokalerna sitter även
Koenigseggs systerföretag
Freevalve som håller på med

Ingemar Haglund överlämnar
Mille Grazie tavlan till Tomas
Dahl.

Koenigseggs Johan Bjuman berättar sagan.

Inte riktigt lika många knappar som i flygcockpiten.

berfälgar. - Jag återkommer
strax till dessa fälgar.
Alla delarna på karossen
görs i kolfiber, ingen glasfiber.
Allt kolfiberarbete görs ”inhouse”. Först tillverkas monococken genom att lager på lager
av kolfiber läggs på varandra.
Ju starkare de olika delarna
skulle vara ju fler lager. Det är
även viktigt hur fibrerna läggs
på varandra på de olika kolfiberstycken för att få så starka
delar som möjligt, plus att det

ska se snyggt ut där kolfiber är
synligt.
Även för teknik som motorer och bromsar sker all konstruktion ”inhouse”. Många
komponenter tillverkas även
i Ängelholm. Gjutningen av
motorblock och topp låter
man en dock en engelsk
F1-motortillverkare göra. Även
tillverkning av bromsok lägger
man ut.
När vi kom in i motorverkstaden stod Christian von
Koenigsegg och pratade med
arbetarna. Han hejade på oss,
innan han snabbt försvann. När
man plockat ihop motorerna
som är en väldigt kompakt
och lätt V8a så testkör de den
omfattande i deras testrigg.
När man satt ihop alla delar
på bilen så putsar man till alla
kolfiberdelar innan man demonterar alla delar (igen) som skall
lackas. Överallt på olika kolfiberdelar och till och med på
motorkolvarna finns loggan av
Koenigsegg inpräglad.
Daniel gav oss en grundlig
visning av hur det går till att
tillverka kolfiberfälgar. Det är
ett mycket tidskrävande arbete.
Det går åt tre veckor för en man
att tillverka en fälg. Och fälgarna var extremt lätta. En 19 tum
framfälg vägde 5 kg. Men ett
set om fyra fälgar kostar en miljon kronor (Mamma Mia hundar
pratar mat)! Efter det beskedet
kände jag att det inte var läge
att fråga om de kunde göra en
uppsättning fälgar till Breran.
Lackeringen av en bil tar
800-1.000 timmar. All inredningen sys och tillverkas också
på plats för hand, vilket också

Spöket är F10:s gamla vapen,
då de flög mkt nattflyg o alla
Koenigsegg som tillverkats i F10:s
lokaler har detta spöke någonstans
på bilen.
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Bromsok made in Ängelholm.

tar väldigt mycket tid. Totalt tar
det 10–12 månader att tillverka
en bil. Och idag tillverkar de
cirka 12 bilar om året.
I samband med dessa
besked börjar företagsekonomidelen i hjärnan på mig och flera
andra i gruppen hosta igång.
Arbetskostnad plus materialkostnad och lokalkostnad, så
det kan inte bli så enormt stor
vinst på det hela taget, trots
det höga priset ut till kund. Så
egentligen är det rätt billigt för
denna handgjorda kvalitetsprodukt. This car is really ”Made
by Sweden”.
Man kanske skulle slå till
och sätt en kråka på orderblocket?
Vad var det Johan Bjurman
sade i början? Serien var slutsåld, men om man verkligen
ville kunde de kanske få en av
deras återförsäljare att släppa
en bil. Genom att använda
barnens alla slantar i spargrisen
och rikligt med SMS-lån, då
kan det kanske gå vägen. Ja,
det tål att tänka på.
Jag vaknar ur mina drömmar när en montör förklarar
att det som ser ut ett hål för
en avtagbar dragkrok på en av
bilarna, i själva verket är till för
en backkamera. Daniel fyller i
med att det kan vara svårt med
bakåtsikten vid backning av
coupebilarna. Det fäller avgörandet. Jag som nästan tänkte
slå till på en bil. Det är bättre
bakåtsikt i Breran. Då finns det
ingen anledning till att byta.
Puh, vilken tur att jag fick reda
på detta.
Jag väcks ur drömmarna igen av att Christian och
Haldora von Koenigsegg går
förbi. Jösses, Haldora är ju
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snygg som en superfotomodell. Verkligen passande att
Christian som superbilstillverkare har en supervacker fru.
Daniel berättare att båda verkligen är engagerade i företaget.
Christian är nere i produktionen
jämt och ständigt och ser till så
att de verkligen används rätt
saker m.m.
Det som slår mig är att
det är väldigt rent och fint i
verkstaden, men att det är rätt
trångt mellan de olika stationerna på linan. Mekanikerna
har inga stora ytor att vara på
då de monterar och skruvar på
bilarna. Med tanke på de dyra
lackningarna känns det inte helt
optimalt.

’’allt under är
nytt inför kommande modeller
och vi får absolut
inte titta under
motorhuven’’
Guidningen börjar närma
sitt slut och i slutet på linan får
vi titta på bilar som är nästan
klara för leverans. Man kan inte
annat säga än att de är vackra.
Synd att det var fotoförbud.
Precis när vi ska gå så har
det rullat in en CCR som varit
ute i snömodden och provkörts, bilen är blöt och skitig.
Daniel berättar att karossen är

gammal men allt under är nytt
inför kommande modeller och
vi får absolut inte titta under
motorhuven. Någon frågar om
det kan tänkas bli en bil med
enbart elmotorer? Daniel vill
inte kommentera.
Jag frågar om det är Niklas
Lilja som varit ute och provkört? Daniel meddelar att de
har andra testförare också. Han
fortsätter med att berätta om
Liljas senaste rekord sättning
i Nevada i november 2017. Då
satte de fem nya rekord med
en Agera RS. Bland annat
0-400-0km/h på 33,29 sekunder, därmed slog man sitt eget
rekord från oktober 2017, på
36,44 sek.
Sedan återvände vi till deras
showroom där vi fick beundra
den vackra CCRen lackad i
Växjö Lakers orange färg. Den
hade ratten på fel sida, så jag
sade till Daniel att det blir inget
köp av den heller, trots den
fina färgen. Daniel meddelade
att det inte var ett problem.
Koenigsegg bygger nämligen
alla sina bilar så att det ska
vara enkelt att skifta ratten från
ena till andra sidan.
Till slut tackade vi för oss
och överlämnade en ”Mille
Grazie”-tavla som tack för att vi
fått komma.
Och vi föreslog att de skulle
hänga upp den på väggen med
alla deras rekordtavlor.
Därefter var det återsamling
på flygmuseumet där vi lottade
ut en vinst i form av en flygsimulering.
Viking Svensson lyckades

fiska upp en lapp med sitt eget
namn och vann därmed. Även
här överlämnades en ”Mille
Grazie”-tavla. Tomas sa att de
skulle hänga den i gamla officersmässen.
Hela träffen avslutades
med gemensamt pizzaätande på Pepelions i Ängelholm.
Även där lottades en vinst ut i
form av Top Gears bilmagasin
”Superbilar” och då hände det
statistiskt omöjliga, nämligen
att William Karlsson lyckas dra
upp sin egen lott, i denna väl
omskakade lott påse!
Goda pizzor och trevligt sällskap hade vi inne på
Peppelinos, samtidigt som
Ängelholm hade DJ Technofest
på torget utanför för någon
välgörenhetslöpartävling ute i
mörkret.
Mätta och goda tänkte vi
stilla köra hem till Småland,
men så blev det inte. När vi
kom ut på E4an så var det
glashalt och en olycka längre
fram gjorde att vi blev sittandes
i kö i 3,5 timmar. Som tur var
hade vi ju både läsk, öl (inte för
barn o förare, vill bara förtydliga
detta) och snacks som vi kunde
mumsa på medan vi åkte skridsko på vägen i väntan på att få
köra hemåt.
01:30 var vi hemma efter en
lång och intressant dag. Eller
var allt bara en dröm?
Drömmen om flygmuseet
och Koenigseggs saga och ett
gemensamt spöke?
CIAO!
PETER A KAVCIC/DEL I
SMÅLANDSMAFFIAN

Ronny Andersson räknar på om han kan få ihop till en CCR.

Club Alfa Romeo
Svezia

MS
MEDLE

KORT

2018

BLI MEDLEM

DU OCKSÅ!

www.alfaromeo.org
Daniel tackar för tavlan.
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GENOM BRENNERPASSET
MED EN SNÖDRIVA I KUPÉN!

2017.04.20 – 2017.04.29

Efter mycket letande
dyker hon plötsligt upp på
skärmen, nytvättad och
blank i vårsolens sken!
Den ska jag ha! Sagt och
gjort, efter ett samtal med
Fredrik som kunde berätta om historiken var det
dags för vårt första möte.
När motorn startade kom
ljuv musik ur avgasrören
som vore det en operaföreställning med Giovanni
Zenatello under en stjärnklar himmel i Verona Jag
var såld! Och spidern min!
Det var dags att planera den
efterlängtade road-trippen
genom ett regnigt Europa,
som Tomas Ledin sjunger, att
det istället skulle bli med en
snödriva i kupén är ett minne
för livet!
HÄR BÖRJAR FÄRDEN.

Den 20/4 anlände vi
till det förbokade hotellet
i Bamberg 2 minuter över
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TEXT OCH FOTO: LARS Å OLSSON. BIL: ALFA ROMEO SPIDER 07, 2,2 JTS

19:00, efter en problemfri färd från Mellanskåne,
över Öresundsbron, genom
Danmark, över Femarn bält,
genom halva Tyskland. Men
2 minuter för sent till hotellet
blev vi varse.
En tystlåten äldre man
som inte kunde engelska tog
emot oss på hotellet. Han
hämtade en snorkig medelålders kvinna som klart och
tydligt förklarade för oss
att man ska hålla tiderna!
Receptionen stängde klockan 19:00, punkt! Vi försökte

förklara varför vi var så sena,
att vi hade kört nästan 70 mil
genom Europa, att vår GPS
segade och sökte satellit hela
tiden utan att hitta (nyuppdaterad), men hon pekade bara
på klockan och påtalade att
den var 19:05 (nu blivit)! Hon
hade inget att erbjuda och
ville inte hjälpa till över huvud
taget. Ordentligt uppläxade
lämnade vi ”skatan” utan fler
argument.
Senare hittade vi ett bra
boende med trevlig personal,
dessutom billigare. Tur var väl
det, för även kostnaden för
”skatans” rum drogs senare.
Andra dagen, 21:a april,
tillbringades mest i Spidern.

Vi körde mot Österrike och
Saltzburg. Tänkte på vägen
dit besöka ”Eagles nest” i
Brechtesgaden, men där låg
snön kvar och det var svårt
att hitta till destinationen
(jäkla GPS!). Till slut var vi på
parkeringen till bussarna som
kör sista biten upp, innan hissen mitt i berget tar över och
transporterar upp turister till
Hitlers gamla ”sommarstuga”.
Besvikna upptäcker vi att det
var stängt på toppen till 1:a
maj och kanske inte öppet
ens då om snön låg kvar.
Vi kunde inte vänta på
snösmältningen vid Örnnästet
så vi körde tillbaka nerför
berget för att hitta nattlogi.

Letade lite på egen hand i
Bad Reichenhall men besökte
sedan stadens turistbyrå och
fick tips på ett par bra hotell.
Fick rum på andra hotellet,
gick sedan och åt middag på
första hotellet. Här träffade
vi den tyske mannen som
tidigare kört före oss genom
hela stan i en osande gammal
Merca! Usch! Han bodde där
och rekommenderade maten,
vi åt vegetariskt. Han hade
inte fel, det var jättegott!
22:a april. Efter frukost
gick vår resa vidare på fina
Tauernautobahn, genom
det vackra alplandskapet
och in i Italien. Vi stannade i
Tolmezzo, en stad som lig-

ger ganska precis när man
kommer över Alperna in på
lägre mark. Nu hade vi lämnat
snön och våren var kommen,
solsken, skönt! En bit utanför
staden fann vi ett motell och
vi kunde parkera Spidern
precis utanför entrén! Efter
lite ”sightseeing” i staden åt vi
middag ”hemma” på motellet.
Den 23:e april körde vi
till Venedig, lika bra när vi
ändå passerade. Lite knepigt att hitta till Fusino och
taxibåtarna som tar en till
Venedig men det var det värt.
Fantastisk stad! Alla dessa
kanaler, broar och gränder,
det ser ut som staden flyter,
man förundras!

Vi ”slog ihjäl” några timmar
i vackra Venedig, åt lunch
och drack cappuccino, sedan
tog vi båten tillbaka till Fusino.
Där hämtade vi Spidern, men
sedan var det lika svårt att
hitta ut till autostradan mot
Bologna. Två gånger hamnade vi i Miro, där hade vi
varit lika många gånger på
väg till Venedig! Virrade runt
en stund i Padrano och fler
orter men fann så småningom
motorvägen mot Bologna.
Körde vidare ett par timmar på motorvägen tills det
blev sen kväll då vi kom på
att vi inte hade något boende!
Kom till Ferrara och sökte
efter logi i gamla delen av

staden. Vi hittade två B&B
men det var ingen som öppnade på någon av dom. Ut
ur staden igen, då vi såg ett
”agroturismo” på infarten.
Äntligen ett boende, men
ingen reception och inga livstecken någonstans, tröttsamt.
Till slut hittade vi ett hotell på
den andra infarten till Ferrara,
il Duca d´ESTE, fint, bra, 90€
med frukost och lokal skatt,
helt okej.
24:e april. Efter en jättebra frukost körde vi vidare
mot Bologna och Florens. Vi
måste hitta vårt förbokade
B&B för 3 nätter i Poggibonsi
innan klockan 15:00. Kommer
vi sent blir vi kanske lika
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”blåsta” som i Bamberg.
Vi var i god tid på Sogno
Dóro B&B, så tidigt att vi
hann köra ”nercabbat” en tur
i omgivningen. Passerade
genom Barberino på Val d´Elsa, stannade och fotograferade. Fantastisk utsikt, kanonväder och 22 grader, härligt!
Vi handlade på vägen, färska
jordgubbar, parmaskinka,
soltorkade tomater, parmesanost och lokalt vin som vi
avnjöt i trädgården innan vi
checkade in. Trevligt ställe
med trevlig värd!
Närmare kväll tog vi ytterligare en biltur och stannade
sedan i staden för att äta
middag. Kom på att vi var i
Italien och här har man siesta. Vi fick vänta på torget
till klockan 19:00 då ”Italian
Restaurant & Pzzeria” öppnade och vi kunde äta en genuin italiensk måltid, gnocci, en
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med gorgonzola och en med
mozarella. Gott!
Dagen efter, den 25:e
april, besökte vi Pisa. (Tips:
Laddade ner appen ”Google
maps” och körde sen efter
den resten av resan, den är
jättebra!)
Hittade ganska lätt, konstigt nog, en parkeringsplats
på en gata nära attraktionerna. Proppfullt med turister
och mycket ”tingel-tangel”,
rena marknaden på gatorna
runt omkring. Strosade runt
och studerade det lutande
tornet och andra byggnadsoch konstverk från 1100-talet
på Piazza dei Miracoli, t.ex.
Duomo St. Mary och jättefina
skulpturer som någon har
slängt ut på gräsmattan!
Vid lunchdags satte vi oss
på en uteservering ”Ristoro
pecorino” och studerade folk
istället, alltid kul, var man än

kommer i världen! Åt fem
Bruchetta med olika smaker,
gott! Nöjda med dagens kulturupplevelser gick vi tillbaka
till Spidern, inga p-böter, inte
då. Men någon sorts straff
fick vi efter ett par månader
hemma i Sverige. Böter på
1500 kronor! Vi hade nog kört
på någon gata man inte fick
färdas på. Det var i alla fall i
Pisa brottet hade begåtts.

Körde hem till Poggibonsi.
På kvällen promenerade vi till
ett ”place” som vi kunnat vara
utan, ”American Diner”. Det
var inget för oss. Servitriserna
åkte rollerblades mellan borden och ljudvolymen var hög,
lindrigt sagt och tempot likaså. Vi åt där i alla fall, cesarsallad och laxtoast. Ingen
av rätterna platsade i den
gastronomiska himlen och

restaurangen har nog ingen
stjärna i Guide de Michelin.
Stannade inte länge, gick
hem mätta och lomhörda.
Nästa dag, 26:e april, San
Gimignano och Volterra. San
Gimignano, en stad med anor
från 1300-talet, beläget högt
uppe, bestående av gamla
tegelkåkar som ligger tätt intill
varandra och liksom ”hänger” ut över bergskanterna.
Många butiker och gallerier,
verksamhet i stort sett i varje
hus, många turister även här
men inget stressande och
jagande. Fantastisk miljö! Åt
lunch och körde sen vidare.
Volterra, ytterligare en
urgammal stad halvvägs till
himlen. Det blåste lite när
vi kom dit men var ganska skönt ändå, 20 grader
och solsken, inte illa alls.
Flanerade och shoppade lite
och drack lite kaffe, sedan var
vi nöjda och körde hem. Vi
struntade i Siena, det var för
sent och för långt och kändes
inte så viktigt. Ett ”vineri” vi
hade sett på vägen kändes
viktigare. Där fick vi både
smaka och handla, jodå det
fick man. Vi köpte vin, både
rött och vitt och jättegod tryffelolja.
Torsdag morgon, 27:e april
var det tid att påbörja hemresan. Checkade ut från Sogno
d´Oro och lastade Spidern.
Den har gott om plats faktiskt, allt beror på hur mycket

man släpar med sig. Hur
mycket behöver man egentligen i 10 dagar?
Vädergudarna var inte på
vår sida denna dag. Helmulet
och halvtaskigt till en början
som bara blev värre ju längre
norrut vi färdades. Först regn,
sedan blötsnö och när vi
närmade oss Brennerpasset
var det ordentligt snöfall.
Visste att vädret kan vara
kasst där, men trodde inte
det skulle vara så dåligt 27:e
april. Vi tog det lugnt, hade ju
bara sommardäck, men vid
en obemannad betalstation
innan autobahn gick det åt
helsike!
Fönsterhissknappen på
förarsidan gick sönder när
rutan var nere! Själva plastbiten ovanför hissanordningen
var i bitar och man nådde inte
ner till mekanismen. Efter en
del trixande med knappen
utan framgång, bestämde
vi oss för att söka upp en
mack. Ett par kilometer senare med rutan nere, en massa
plogbilar både före och efter,
med en snödriva i knät och
snöslask i halva kupén såg
vi en skylt med macksymbol,
jätteskönt!
Killen som sålde kaffe och
bensin kunde ingenting om
bilar men ringde någon och
bad oss vänta, och efter 10
minuter kom kocken (!) från
restaurangen! Kocken var
en glad ”skit” som tidigare

hade jobbat med bilar och
varit bilmekare. Han gick ut
och kollade lite, hämtade en
verktygsväska, pillade bort
hela plasthöljet och fick med
något verktyg tag i själva
hissmekanismen, och rutan
gled upp! Yes! Han ville
absolut inte ha betalt, gjorde
bara två tummar upp och sa
”nice car”! Pekade på en helt
översnöad bil utanför, där
stod hans Alfa! Vilken kille,
jättehyggligt!
Vår färd fortsatte och
det gjorde snöfallet också,
tröttsamt men inget man
kan göra något åt, bilen gick
bra, inga incidenter, plogning
pågick hela tiden, duktigt folk
i ”snösvängen”.
Rastade efter ett tag vid
en Bilka-butik. Vi behövde lite
färdkost och där hittade vi
favoritölen, ”Urbock 23” som
kostar 45:-/st på Systemet,
här 1:70€/st. Tömde hyllan,
det fanns 17 flaskor, vi tog
alla! Stuvade in allihop i Alfan
utan problem, de trivdes bra
ihop med det goda vinet och
tryffeloljan.
Vid 18:00-tiden slog tröttheten och hungern till och vi
började leta efter logi. Var ju i
Österrike och hittade efter ett
par förfrågningar om ”zimmer
frei” ett ledigt rum på Hotel
Iris. Här var folk hyggliga,
hjälper till, ringer konkurrenter om de har fullbelagt
själv, bryr sig. Hotellet var ett

typiskt tyrolerplace, till och
med joddlarbalkong! Väl på
rummet avnjöts en Urbock 23
och sedan käkade vi middag
hos ”Iris”, minns ej vad, med
det var säkert gott. Somnade
sedan med ”Jingle-bell”snöfall utanför joddlarbalkongen!
På morgonen 28: april
snöade det fortfarande
och efter frukost väntade
ytterligare en vinterdag på
Autobahn. Ovädret höll i sig
till efter Rosenheim. Vi såg
ingenting alls av alplandskapet, vitt i luften, vitt på vägen,
det höll på så till strax innan
Munchen, en lång dag i bilen.
Tur vi kör Alfa, varje meter är
en njutning som bara en sann
Alfa Romeo-ägare nickar
igenkännande till, fler ord att
beskriva detta med är helt
överflödiga!
29: april. Efter en övernattning i Göttingen på ett autobahnmotell styrde vi raka vägen
hem, sista milen motorväg i
Tyskland, färjan PuttgardenRödby, genom Danmark, över
bron och hem till Skåne avverkades utan problem efter 10
innehållsrika dagar i en Spider!
Sitter nu och planerar
nästa tripp, denna gång ska
det vara ett mer solsäkert
ställe på en västkust i ett land
där V8-motorer är kungar på
vägen, så den reseberättelsen
lär ni inte kunna läsa i den här
tidningen!
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ALFA ROMEO 2000
SPORTIVA BERLINETTA
BERTONE

FOTO: ALFA ROMEO PASSION

Franco Scaglione designade Alfa Romeo 2000 Sportiva Berlinetta Bertone 1951.
Denna röda skönhet, en av 2 Berlinetta-byggda, har chassinummer AR1366.00004
är den enda Sportiva i privat ägor. Den andra, silverfärgad, AR1366.10003 finns på
Museo Storico Alfa Romeo i Arese, Italien. Njut av bilderna!
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ALFA ROMEO TIPO 159M ALFETTA

Jag är väldigt svag för gamla racingbilar så när jag hittade denna Alfa Romeo Tipo
159M Alfetta så var jag bara tvungen att köpa den.
Modellen är från den japanska tillverkaren Model Factory Hiro (MFH) och är i skala
1:12 och är ett så kallad ”Full detail multi media kit”, vilket innebär att den är mycket
detaljerad och i många olika material.
Det mesta av de 2000 delarna är i vitmetall men även aluminium, rostfritt och resinplast. I modellbygget ingår som vanligt att måla alla delar samt montera med lim.
Detaljnivån är i en klass för sig. Till exempel får man ekra hjulen själv. Fälgbanan är i
svarvad aluminium och har förborrade hål medan naven i gjuten vitmetall måste borras
för ekrarna, 72 hål 0,35mm i varje nav.
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När väl chassit var klart med alla bromsrör, slangar, bränsleledningar och tankar så
var det nästan synd att dölja allt detta med en kaross men så blev det. Karossen är i
resinplast och jag lackade den i Alfa Rosso och klarlack. Och ja, det går att plocka av
vissa delar om man vill se lite chassie.
För att sedan göra denna modell komplett köpte jag även till en förare i form av
Juan Manuel Fangio som är framtagen till just denna modell av ett Koreanskt företag
som heter Dive Nine. Även den var av väldigt hög kvalitet, och så fick jag ju ut och
trampa i mer okänd terräng och måla figur också.
Detta är nog ett av don roligaste och mest utmanande byggen jag gjort, så det blir
nog någon mer modell från MFH när ekonomin har hämtat sig.
BYGG LUGNT!
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PÅFUND, PÅSTÅENDEN OCH PÅHOPP!
TEXT OCH FOTO: BJÖRN SANDBERG

ENASTÅENDE FLAX!
Har ni tänkt på vilken ofattbar tur vi haft, som fått uppleva just den
här tidsepoken? Att vi råkat finnas till på slutet av 1900- och början
av 2000-talet, inte levt för 200 år sedan? Att vi fått köra de fantastiska bilarna, kunnat flyga till andra världsdelar på några timmar och
inte tvingats färdas med båt eller oxkärra i månader, som våra förfäder? Att vi i hemmets vrå kan underhållas av bild, tal och musik i
en teknisk kvalité som skulle gett Edison en hjärtattack?
Jag tycker vi tar denna ofattbara tekniska nivå alldeles för lättvindigt, vi betraktar det som självklarheter, det som egentligen är
mirakel. Att dagens bilar startar i alla väder, är bekväma, snabba,
säkra och fulla med mer eller mindre nödvändiga komfortdetaljer.
Vi som uppnått mogen ålder minns hur det var för ”bara” 40-50 år
sedan. Då startmotorn på vintern bara gav ifrån sig ett trött ”vuuu”
då man försökte starta, och man tvingades till allehanda trix med
kolbrasor under oljetråget och andra riskabla övningar för att över-

Efter decennier av plågsamma ljusförsök finns det nu faktiskt bra arbetslampor att köpa! Här är ett av många exempel.
Lysdioderna i denna lyser med stor spridning, inte som en
sticklåga av ljus, den går att lägga så den lyser uppåt, den har
magnet för fastsättning och en vridbar krok för upphängning.
Någon har tänkt, och tänkt rätt, applådera!

tyga motorn om att den skulle avbryta sin sittstrejk…
För att inte tala om dagens vidunderliga utveckling då det gäller
elektronik. De som tycker att mobiltelefonen är lite långsam då
app nr. 153 körs, borde fundera över datorn som hjälpte Apollo 11
till månen för 50 år sedan. Den var självklart ”state of the art” då,
mätte 61×32×17 cm, vägde 32 kg och hade ett arbetsminne, på
4 kbyte. En vanlig iPhone idag har 2 000 000 kbyte… En modern
”smart” telefon är ett tekniskt mirakel. För bara 25 år sedan skulle
den betraktats som en utopi, science fiction, fullständigt omöjlig att
realisera. Att vi kan prata med varandra var vi än befinner oss, det
hade Graham Bell aldrig kunnat föreställa sig i sin vildaste fantasi...
Så här gick det för övrigt till då Bell år 1876 satt i sitt laboratorium
med världens första och enda telefonapparat framför sig.
– Plötsligt ringde det! Bell lyfte på luren och sa: ”Ett”

ALLT PERFEKT? UPPLYSNINGSVIS, INTE!
Innebär detta nu att allt är väl, att teknikutvecklingen gått utan
dikeskörningar på vägen? – Absolut inte! För att komma ned på
marknivå igen, följer här ett exempel på en produkt som haft en
lång och besvärlig uppväxt: Arbetslamporna som man hade i garaget såg under många decennier ut så här, en gammaldags glödlampa i en hållare med bur av ståltråd.

ÄNTLIGEN!

reparatören. Efter några minuter som supernova slocknade lampan
med ett svagt pling. Glödlampan var nu alltför varm för att kunna
bytas på flera minuter.

Så kom då till slut de lysdiodbestyckade arbetslamporna! LED,
Light Emitting Diodes, måste vara en av de mest betydelsefulla
uppfinningar som gjorts de senaste 75 åren. Att energisnålt framställa ljus med elektricitet, utan att gå omvägen via värme eller
gasurladdningar, det är fantastiskt. Lysdioder är så strömsnåla att
arbetslampor kan drivas med batterier, byt- eller laddbara. En tidig
version av dessa smidiga lampor kunde se ut som på denna bild:

FORMGIVNING,
FUNKTION, TEKNIK?

Så småningom kom det arbetslampor med lysrör! De var
stryktåliga, men krävde en stor tung transformator någonstans på
kabeln. Dyra var de också, och då man lade dem på golvet lyste de
alltid åt ett och samma håll, nedåt...

– Men, så hände något! Plötsligt hade alla tillverkarna flyttat
strömbrytaren till en ny plats, specialanpassad för användare med
tummen mitt i handen! Varför? Jo, då någon obegripligt försämring
införs, bör man omgående misstänka företagens ”bönräknare”,
ekonomerna. Kanske blev varje lampa 0.01 öre billigare per st. om
brytaren flyttades närmare dess ände? Eller kanske utsattes tillverkarna av påtryckningar från tummen-mitt-i-handen-förbundet?
Alla sladdlampor hade en gemensam egenhet, vilken visade sig
vid arbete under en uppallad bil. Var man än befann sig i förhållande till lampan, krälande under fordonet, och hur man än dragit
kabeln till eluttaget, så fort man lade ned huvudet för att vila nackmusklerna så låg lampsladden ofelbart alltid under bakhuvudet!
Spöklikt, och mycket obekvämt!
En egenskap hos dessa lampor var att de lyste lika mycket i alla
riktningar och oftast bländade operatören. Då var det extra lätt att
dänga till lampan, varvid något av följande hände: Antingen slocknade den omgående, eller ett antal varv i glödspiralen kortslöts,
lampan övergick från 60 W till 200 W, fullständigt förblindande bil-
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Halogenlamporna kom väl först i 12 V-utförande för bilens strålkastare, men även som s.k. bygglampor för 220 V. Dessa såldes
för garagebruk, men var dimensionerade för bro- eller husbyggnad
och värmestrålningen från dem kunde användas för korvgrillning.
Tittade man av misstag in i lampan blev det inget mer skruvat den
dagen.

På svenska innebär ordet design industriell formgivning, alltså den konstnärliga aktiviteten kring en produkt. Konstruktion
är processen att beräkna och rita så att manicken kan tillverkas, fungerar och är hållbar, och det är mycket lämpligt att
hålla isär dessa aktiviteter, det artistiska och det ingenjörsmässiga! I det engelska språket innefattar tyvärr ordet design både
konstruktion och formgivning, något som alltför många svenskar är ovetande om, eller struntar i då englifieringen av svenskan
breder ut sig. Heltokigt, man ”designar” inte en vevaxel eller en
diffbroms för att ge den ett vackert utseende, det borde till och
med en TV-översättare begripa.
Då det gäller bilar har tyvärr designen, formgivningen, kommit att dominera helt, bilarnas utseende har blivit konstnärernas
lekstuga, ett sätt för dem att ”förverkliga sig själva”, och marknadsförarna har inte varit sena att haka på. Formgivningen har
blivit huvudargumentet till varför man skall köpa ett visst bilmärke, reklamförfattarna har bestämt att vi inte är intresserade av
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tekniken. Annat var det förr! En broschyr för Alfetta 1977 var full
av den:

Läser man texten som beskriver dagens fordon blir man
varken klokare eller gladare. Här är några autentiska exempel
på hur ett antal biltillverkare försöker sälja sina produkter:
... modellens både djärva och eleganta SUVinspirerade
formspråk, med en både kraftfull och kompakt framtoning. ...
vinklar i krom och LED-ljussignatur ger ett intryck av styrka och
trygghet. ... gjorda i polykarbonat med en färgad film som skapar en stark, grafisk kontrast i nivå med bakstolparna. ... fronten
på hmhm har byggts om helt och hållet för att utstråla mer
kraft och personlighet och har en ljussignatur som accentueras
genom användningen av LED-teknik, vilket sammanlagt ger bilen
ett mer uttrycksfullt och modernt utseende. ... erbjuder lika djärv
som innovativ design. ... designen är nu ännu fräckare samtidigt
som bilen blivit mer sofistikerad i sin framtoning. ... med ett innovativt utseende, som kombinerar robusthet och elegans, är nya
hmhm skapad för så väl storstaden som skog och mark.
Suck! – I min värld är detta en förskräcklig goja, en förolämpning av de tänkta bilköparna! Och teknikrädslan har spridit
sig till fler medier än tillverkarnas broschyrer. Titta på bilannonserna i Blocket! Fordonen presenteras med 15-20 fotografier,
man får se kolfiber och kontrasterande sömmar till leda, men
finns där en bild på motorn? – Nej, sällan...

ERGONOMI.

Inte nog med att Alfa-skriften innehöll bilder på den teknik
som doldes under karossen, man drog sig inte ens för att informera om de Dion-bakvagnen, Wattlänken och de natriumkylda
avgasventilerna! Jämför detta med hur man försöker sälja bilar
idag: Här är några exempel från verkligheten, först bilder. Vad
är det som skall få köparen att frenetiskt vifta med kreditkortet?
– Jo, stolbaksida som ser ut som kolfiber, kulörta bromsok och
konstnärliga kåpor som effektivt döljer hur motorn ser ut... Den
enda tydliga motorbilden i Giulia Q-broschyren visar maskinerna i Alfas Bimotore från 1937(!)

Anpassning av apparaten till människan, för att göra den
bekväm, enkel, säker och effektiv att använda. Att utforma
förarplatsen ergonomiskt borde självklart vara högprioriterat för
biltillverkare, att ge föraren bästa möjliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag utan missöden. Myndigheterna drar sig ju vanligen inte för att lägga sig i det mesta, men har förvånande nog
inte visat något som helst intresse för att standardisera reglagen
i bilar. Här har tillverkarnas inredningsdesigners fått härja fritt,
fjärran från det idealtillstånd som vår gamle CAR-medlem Arne
Andersson en gång efterlyste: ”Det borde ta mig sjutton vara så
att en blind kunde hoppa in i vilken bil som helst och köra iväg!”

REGLAGE PÅ
RATTEKRARNA.
– Vem vill ha dessa, förutom marknadsavdelningen?
Knapparna sitter sällan eller aldrig så man kan hitta dem utan
att titta bort från vägen, flytta händerna, fokusera ögonen för
närseende och identifiera rätt knapp. Exempel: På min tidigare
vardagsbil manövrerades farthållaren med en liten spak under
ratten. Genom att vippa på spaken kunde man, utan att titta på
den, öka, minska, återta tidigare fart eller stänga av. Enkelt och
ergonomiskt. Vad hände? – Jo, i nästa version av bilen sköts
spakens funktion av fyra st. små knappar på ratten, placerade så
de omöjligen kan nås med en normal-ledad tumme utan att släppa rattkransen. De är hopplösa att hitta utan att titta bort från
vägen. Säkert har marknadsförarna upptäckt att konkurrentmärket har fått knäpp, förlåt knappar, och genomdrivit försämringen!

RADIOPANELER
MED HEMLIG TEXT.
Numera är ljudanläggningen ofta inkluderad i bilens
”Entertainment system”, – Vad? Det borde väl vara körning-
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en som ger underhållningen? Reglagen är undangömda i en
undermeny till en undermeny i pekskärmens fjärde undermeny,
där de aldrig hittas innan föraren satt bilen i diket. Problemet
att läsa texten finns alltså huvudsakligen för dem som har en
äldre bilradioapparat: – En sådan borde väl rimligen utformats
av någon med körkort? Någon som känner till avståndet mellan
ögon och radio i en normal bil? – Icke, man skulle behöva ha
Stålmannens synskärpa för att läsa hieroglyferna vid de små
knapparna på äldre bilradioapparater. Min teori är att samme
formgivare är ansvarig för Nokias nygamla telefon som för
många äldre bilradiopaneler. Mikroskopisk text, gärna med grå
tecken på grå botten, det är modellen!

SKRUVSKRÄCK.
Praktiskt taget alla designers har den kroniska sjukdomen
skruvskräck, skruvfobi eller skruvallergi. Den yttrar sig så att
de inte tål synliga skruvskallar, utan till varje pris måste försöka gömma dem. Den inredningsformgivare som lämnar en
skruvskalle synlig, hur elegant den vara må, varslas omgående
och blir ett åtlöje för kollegorna i designförbundet. Tyvärr är de
oerhört duktiga i sitt värv, något som alla som försökt demontera en bil invändigt känner till alltför väl. Titta på dörrklädseln,
instrumentpanelen, mittkonsolen, ser du några skruvar?
– Säkert inte, de är undanstoppade på de mest sinnrika sätt,
dolda så väl att man måste vara välmeriterad forensiker för att
hitta en ledtråd till hur grejorna sitter hop! Och inte nog med
det, skruvfobin har underblåsts av ekonomerna, som funnit att
små bräckliga engångsproppar är billigare än skruvar att tillverka och montera. Notera nogsamt att ekonomin endast finns vid
första hopsättningen, det är en helt annan historia då konsolen
skall tas isär, och det nödvändiga våldet resulterar i en skur av
avbrutna plaststift och spräckta paneler.
Jag har ett aktuellt exempel på hur skruvfobin kan drabba
oskyldiga, långt efter att illdådet begåtts. Växelspaksdamasken
av galon i min GT Junior var sprucken. Om den varit monterad
med en sarg, fasthållen ovanifrån av några små snygga skruvar,
hade det varit högst 30 minuters arbete att byta damasken. –
Verkligheten är en helt annan, ty redan Giugiaro och hans medbrott..., förlåt, medhjälpare, hade drabbats av skruvfobi.

bygel, ta bort högtalare, koppla loss kablar till instrument samt
demontera värmereglaget! Med panelen på arbetsbänken gick
det till slut att lossa de små plåtclipsen som från undersidan
håller damasken på plats. Eftersom clips är ”enkelriktade” är
demontering liktydig med att förstöra dem.
Nu har panelen ny damask i skinn, monterad med nya clips
och står på bänken i väntan på montering i bilen. En vinters pyssel,
inte 30 minuter som om skruvfobin aldrig nått designavdelningen...

PEKPINNAR OM
SKÄRMAR.
S.k. pekskärmar, touch screens, har spridit sig till bilvärlden,
ivrigt applåderade av tidskrifternas journalister. Jag har ingen
egen erfarenhet av sådana skärmar i bilar, men hela konceptet
förefaller befängt. Min övertygelse är att reglagen måste vara ”taktila”, dvs. man skall kunna hitta, känna och manövrera dem med
hjälp av känseln, utan att ta blicken från vad som händer i bilens
omgivning! Att ställa om kupévärme, stolslutning och backspeglar
genom att bläddra i menyer på en aldrig så ”hi-tech” TFT-skärm,
medan bilen susar fram i tät trafik, det kan omöjligen vara vettigt.

Jag kan tänka mig tre anledningar till att denna farsot spridit
sig: Designers tycker det är snyggt, ekonomerna anar lägre kostnad, marknadsavdelningen tror att det är det här bilköparna vill ha!
Jag underkänner alla tre motiven! Det är inte ofta jag har anledning
berömma Citroën, men faktum är att lösningen här nedanför, som
fransmännen lanserade för många år sedan, kan vara bland de
mest ergonomiskt genomtänkta av alla! I stort sett alla reglage var
samlade i två ”satelliter”, placerade bakom ratten, lätt åtkomliga
med fingrarna utan att behöva leta eller titta. Efter lite tillvänjning
borde föraren kunnat spela på tangenterna som den värste Liszt.
Den blev ingen succé, marknaden var inte redo...

Istället för att lossa några små insexskruvar fick jag börja
med att skruva bort och baxa ut stolarna, lossa golvmattorna,
ta bort askkoppen, lossa handbromsdamasken, avlägsna en

Nu väntar jag med fasa på vad nästa ”innovation” skall bli, vad
lurar bakom hörnet? – Obligatorisk hissmusik och ”doftsättning”
(luktspridning) i bilarna, precis som i varuhusen?
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AUKTIONSFYND

1955 Alfa Romeo 1900C SS Speciale by Boano
Sold For $1,270,000
Inclusive of applicable buyer’s fee.
RM | Sotheby’s - ARIZONA 2018

1942 Alfa Romeo 6C 2500 SS Spider
Sold For $555,000
Inclusive of applicable buyer’s fee.
RM | Sotheby’s - ARIZONA 2018 - A Century of Sports Cars

1921 Alfa Romeo G1
Sold For $445,000
Inclusive of applicable buyer’s fee.
RM | Sotheby’s - ARIZONA 2018 - A Century of Sports Cars

KICKOFF I SÖDER
TEXT: MICHAEL EMILSSON, FOTO: MICHAEL EMILSSON M.FL.

Tanken på att vi, som representerar den södra delen av
landet i CAR Challenge, skulle
träffas för en kickoff startade
när vi sade arrivederci efter
finalen på Ring Knutstorp
hösten 2017.
Det blev verklighet andra
lördagen i april 2018. Då hade
äntligen vintern släppt greppet på det småländska höglandet. Det bjöds på sol, om
än något kyliga vindar. Framåt
eftermiddagen blev det grillat
i trädgården på Castello di
Dorishult som ligger mellan
Vetlanda och Nässjö. Där bor
Lasse Emilsson tillsammans

Frukost i lusthuset.

med frun Eva och labradoren
Senja.
När hela ligan var samlad
vid tio-snåret, bjöds det på
välkomstfrukost, och det dröjde inte länge förrän psykningarna och gliringarna strömmade till. Det diskuterades
högljutt om incidenter, regler,
konkurrenter m.m. Men
allt var i en hjärtlig ton och
skratten var både höga och
många. Till sist var det ingen
som litade på vad den andre
sade, förslagen och tipsen
var många på hur förarkollegan skulle göra för att sätta
en snabbare varvtid…

Mitt på dagen åkte vi till
en Alfisti som bor i närheten,
han hade en Alfasud-82 till
salu som Sune Svensson
hade spårat upp. Väl där tog
det inte lång tid förrän Sune
hade utökat sin samling med
ett exemplar till.

Men vad vi kom fram till
innan våra vägar skiljdes åt
är oklart, men vi hade fantastiskt trevligt och vi alla var
överens om att göra något
liknande igen.
Väl mött på Gelleråsen
förare och crew.

Profilvatten med
CAR Challengelogga
på etiketten från
Smålandsvatten.

Sune poserar stolt med sitt nyförvärv, CAR Challenge 2020?

CAR Challenge
sydgänget. Fr. v: Rolf
Ekman, Magnus
Wallin, Peter Hjelte,
Lasse och Michael
Emilsson, Sune
Svensson. Framför
sittande: Ronny
Andersson och Olle
Ekman.
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Sauber Alfa Romeo på poängplats i Bahrain! Nionde plats i
andra tävlingen i årets Formel 1 är ett mycket bra resultat för ett
nytt team med nyutvecklad bil. Äntligen fick Marcus Ericssons
poäng efter 2,5 år och 49 lopp utan poäng. Som klubbmedlem
är det lockande att ge all ära till Alfa Romeo, och Marcus säger
faktiskt ”Det känns som en nystart med Alfa Romeo”. Mindre
lyckad var tävlingen i Kina, där slutade Marcus på en 16:e plats
efter en lite svag inledning men kom igen under andra halvan av
loppet. I Baku kom Alfa/Sauber med Leclerc bakom ratten på
en sjätte plats medan Marcus hade en hel del problem och slu-

tade på elfte plats vilket man får säga är godkänt med tanke på
omständigheterna.
Men vilken roll har Alfa Romeo egentligen i Alfa Romeo Sauber
F1 Team? Båda parter beskriver ett flerårigt strategiskt, kommersiellt och tekniskt samarbete. I praktiken ska Sauber F1 och
Alfa Romeo kunna byta tekniskt kunnande. FCA (Fiat Chrysler
Automobiles) säger att genom att dela teknik och kunskap
med Sauber F1 team kan de stärka bilmärket Alfa Romeo.
Samarbetet är enligt Sergio Marchionne (VD FCA) ett avgörande
steg att omskapa Alfa Romeo som nu börjar ett nytt kapitel i sin

legendariska bilsporthistoria.
Värdet för Sauber är tydligt. Alfa Romeo går in som storsponsor och C37 bestyckas med motor och växellåda från
Ferrari. Men det är svårare att beskriva sambandet mellan
Alfa Romeo och Ferrari eftersom Ferrari lämnade FCA 2016. En
koppling är Sergio Marchionne, han är styrelseordförande för
Ferrari och VD för FCA, där Alfa Romeo ingår. För bilmärket Alfa
Romeo är bytesvärdet i närtid främst marknadsföring genom att
loggan syns på C37 i Formel 1.
Om betydelsen för Alfa Romeo Sauber F1 Team att lyckas i

Formel1 är stor, är den avgörande för Marcus Ericsson. Det ryktas att Alfa Romeo ska ta över Sauber i vår. Lyckas inte Marcus
göra sig oumbärlig kan testföraren Antonio Giovanazzi kliva in i
Marchionnes avsikt att sätta en italiensk prägel på teamet.
Men den största utmaningen finns i Sverige, hemma i
Klöverbladets TV-soffor. Formel 1 visas endast på Viasat motor
och ingen i Klöverbladredaktionen har denna kanal så vi skulle bli tacksamma om någon kunde ta på sig att bevaka F1 för
Klöverbladets räkning.

TEXT: FREDRIK ROMARE. FOTO: ARTES MAX, SPAIN
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Säg Buon Giorno till

ITALIEN

Surfa in på
http://www.alfaromeoshop.se
för att handla på klubbshoppen!
Lätt att hitta produkter och nyheter!

Mustig italiensk gryta
med lammlägg
Ingridienser (4 portioner)
4 lammlägg
2 gula lökar
5 vitlöksklyftor
4 morötter
5 tomater
5 dl rödvin
1 burk blandade oliver
(cirka 215g avrunnen vikt)
2 tsk torkad timjan, salt, peppar
2 lagerblad

1. Hetta upp smör i en gryta och bryn lammläggen runt om så de får yta. Krydda med salt
och peppar.
2. Hacka löken. Klicka i extra smör i grytan och
ha ner löken. När den mjuknat, ha ner hackad
vitlök, morötter och tomater. Låt det fräsas
under omrörning några minuter. Slå sedan på
vinet, rör i redningen och ha ner malen timjan,
salt och peppar. Lägg ner lagerblad och kumminfrön. Lägg på locket och låt sedan grytan
puttra i 2-3 timmar på låg värme.

1 msk kumminfrön

Servera med Jasminris eller potatismos.

2 msk redning

GUSTO

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

Tillbehör:
Jasminris eller potatismos

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 försöka 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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Snabb och säker betalning med kort,
PayPal eller faktura.

Du ser snabbt aktuellt lagersaldo och
tillgängliga alternativ som till exempel
storlekar.
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P O S T T I DN I N G B
CLUB ALFA ROMEO C/O OLA SJÖSVÄRD,
MORLANDA SÄTERI 146, 474 93 ELLÖS

FAMIGLIARABATT.

SOM MEDLEM I CLUB ALFA ROMEO SVEZIA FÅR DU
10.000 KR I RABATT NÄR DU KÖPER EN NY ALFA ROMEO*.
Erbjudandet gäller för medlemmar av Club Alfa Romeo Svezia och vid uppvisande av giltig t medlemskor t. Rabat ten erhålles vid privatköp av modellerna Stelvio, Giulia, Giuliet ta samt 4C och är inkl. moms. Erbjudandet gäller et t begränsat
antal bilar och kan kombineras med andra av tal eller rabat ter från Alfa Romeo Sverige. Giltig t t.o.m 30 juni 2018. För mer info kontakta din lokala Alfa Romeo-åter försäljare.

