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ROBERT HULTMAN

VILL FRAMTIDENS
40-ÅRINGAR HA EN
KLASSIKER?
Det finns många klassiska
Alfor i beståndet hos våra
medlemmar. Beståndet fylls
på i takt med att fler modeller
kvalar in som klassiker. Om
vi tillåter oss att generalisera
är det 40-åringarna
som definierar varje
ny generation av
klassiker.
De har kommit
i ett läge i livet där
familj och ekonomi
ofta medger en
hobby. Det blir då
möjligt att förverkliga drömmen om
den där bilen. Det
kan då handla om
en bil man åkte
i som liten. Eller
den där bilen man
ville ha när man
fyllde 18 men inte
hade råd med.
Inspirationskällan
kan naturligtvis vara
en annan men ofta
handlar det om en
bil som är 20 - 30 år gammal.
Så har det sett ut under
många år men frågan är om
inte detta mönster kommer
att avta. Bilen har inte längre
samma självklara plats i livet
som under andra halvan av
1900-talet. Bilen, åtminstone den ”fossildrivna”, ses
av många som ett problem
som väntar på sin lösning.
Kommer den 10-åring som
sitter i baksätet på en ny
Stelivo idag att leta rätt på
ett bättre begagnat exemplar
om 30 år? Kommer det att
gå att köra en bensinbil i en
tid där infrastrukturen ställts
om till bilar med batterier
eller bränsleceller? Kommer

bestämmelser och skatter att
göra det orimligt att köra en
bensinbil? Eller bil över huvud
taget.
Kanske är det helt andra
föremål som kommer att ge

dem den nostalgiska kopplingen till lyckliga tider. En
gammal 50-tums LED-tv eller
en välbehållen laptop med
hopplöst långsam men charmig i5 9600K-processor?
Och vad händer då med
de bilar som redan är etablerade klassiker. Priserna
på flera äldre Alfamodeller
har tagit fart rejält de senaste åren. I år har jag sett att
man i Sverige begärt både
200 000 och 300 000 kronor för Bertonekupéer i
gott skick. Bertonekupéns
föregångare Giulietta Sprint
får idag prislappar på både
500 000 och en miljon kronor.
När en bilmodell etablerat

sig som en åtråvärd klassiker
verkar prisspiralen med automatik vridas uppåt. Nu ser vi
att också Alfor från 1980-talet
börjar bli eftertraktade. Till
och med Alfa 164 (som tillverkades fram till 1998)
tycks det finnas
en viss efterfrågan
på. Bussosexorna i
164:orna var länge
lovligt byte för
olika byggprojekt.
156:orna är i stort
sett gratis idag men
förmodligen inte
länge till.
Men vad händer framöver? Vi
som kör dessa
bilar kommer att
dö. (Jo, det är
sant!) Kommer det
att finnas en ny
generation som
vill ha våra bilar?
Och vad ska de i
så fall göra med
dem? Försäkringar,
reservdelar och verkstadsnotor följer med priserna uppåt.
Det finns en risk att dyrgriparna blir stående för att ägarna
är rädda om dem.
Betyder det att de successivt tappar i pris i takt med
avtagande efterfrågan? Eller
kommer likt bilar från 20- och
30-talen att hamna i exklusiva
samlargarage?
Dystra framtidsutsikter kan
tyckas men det är väl humöret i höstmörkret som spökar.
Vi kan lyckligtvis glädja oss
åt våra bilar nu. Eller i vår, i
alla fall.

SALUTE!
ROBERT HULTMAN
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MAGNUS PETSÉN

FUNDERAR

REDAKTÖREN FUNDERAR PÅ
(GARAGE)MILJÖN
Vad händer på sikt med
våra entusiastbilar när man
fasar ut alla fossila bränslen. Lyssnar man på vissa
tillverkare så är snart sista
droppen soppa ett minne
blott. Vad gör vi då? Kanske
måste vi börja tillverka egen
bensin hemma på bakgården
eller konvertera den förbjudna
rostfria dubbelbunken med
elpatron till att droppa ur
sig annat drivmedel än för
fredagsmyset… Eller ska vi
kanske konvertera till eldrift
i Alfasuden eller Alfettan.
Givetvis som de entusiaster
vi är och med det arv vi för
med oss med Alfa Romeo
skulle vi inte ha några vanliga
ombyggda gaffeltruckmotorer
på ynka 15kW. Vi skulle troligtvis använda motorer som
skulle utveckla smått enorma
effekter och gigantiska räckvidder. Snygga installationer
och 100% miljövänliga.
Det vore ju i och för sig
lite fräckt att dyka upp helt
ljudlöst bredvid en Tesla vid
rödljuset och sedan hänga av
den hårt med skrikande däck
och en ylande Bussomotor
i bilens blåtandade hög-

talarsystem. Susa ner till
el-macken och ladda ett par
timmar medan man snackar
lite effektkurvor och laddtider
med andra motormän som
också måste slå ihjäl ett par
laddtimmar vid laddboxen.
Kanske nya tidens garagehäng. Laddhäng.
Nej det känns nog inte
så spännande kanske även
om det skulle vara kul rent
tekniskt och se om det gick
att bygga en elkonverterad
gammelbil. Än så länge dras
i varje fall jag till garaget för
lukten av olja, bensin och
fastrostade skruvar. En timme
eller två i garaget kan göra
underverk för en trött och
utarbetad familjefar. Man
behöver egentligen inte göra
någonting speciellt vilket är så
skönt. Man kan stå och pilla
på något helt oviktigt eller
sortera något helt oviktigt
som egentligen inte behöver
sorteras. Min sambo fattar
inte att man kan vara i garaget och göra ingenting men
det gör ingenting att hon
tror att jag gör någonting.
Alla nöjda och glada med
andra ord. Och se så fint alla

begagnade blinkersglas till
bilar jag inte vet vilka dom hör
till är sorterade. Livskvalitet.
Och ibland får man sig ett rus
i garaget utan att ens kommit ihåg att ta svängen förbi
butiken som säljer just dessa
drycker. Som förra helgen
när sonen kommer på att det
är dags att lackera om Epatraktorn med en färg som jag
inte vet var han köpte. Den
var en lömsk illröd färg som
inte luktade farligt mycket
men snurrig blev jag. Dock
inte sonen för han var smart
nog att ha mask, handskar
och overall. Dem får lära
sig mycket om det där med
skydd på fordonsprogrammet
vilket jag tycker är bra. Skydd
är viktigt i den där åldern och
inte bara för ögonen. Hoppas
dem får lära sig om andra
viktiga skydd också. Mycket
nattliga Epa-turer nu för tiden
med det motsatta könet.
Men jag stortrivs när jag ser
gemenskapen genom det
motoriserade temat. Sambon
är dock inte lika förtjust utan
mest orolig men då tittar jag
på henne och säger bara att
det är lugnt. Helt lugnt. Vi har

alla varit där med känslan av
oberoende och frigöring just
i samband med motorer och
fordon även om dem i det här
fallet bara toppar dryga 30.
Låt dem ha kul bara och skjut
vuxenvärden med sorterade
blinkersglas ytterligare en bit
framåt.
Jag fick mycket fint besök
härom helgen då en medlem dök upp hemma med
en väldigt fin gammal Alfa.
Han kom helt oanmäld och
det var jättetrevligt med lite
Alfaprat och garagehäng. Så
trevligt att jag glömde bort
vilken Alfamodell han åkte
och faktiskt helt glömde bort
att bjuda på kaffe vilket jag
ber om ursäkt för här och
nu. Välkommen igen käre
medlem så ska jag se till
att kaffepannan är på. För
här i Jämtland har jag som
inflyttad 08:a förstått att inte
bjuda på kaffe är respektlöst
och kan närmast likna en
krigshandling. Det ska inte
upprepas.
Jag hoppas ni alla får en
fin garagevinter med många
trevliga stunder!

MIKAEL ERIKSSON

FUNDERAR

REDAKTÖRSPANIK
Att man inte kommit in i
rollen som redaktör riktigt än
blev jag varse när Thommy
kontaktade mig för att kolla hur
det stod till med material inför
kommande (detta) nummer av
Klöverbladet i början av november. Att datum för deadline
skulle närma sig så snabbt var
jag inte riktigt beredd på och
med en mailbox som gapade
tom kände man hur paniken
kom krypande.
Inne i huvudet finns massor
med idéer om artiklar jag tänkt
skriva och något litet utkast
fanns väl i datorn så det var ju
bara att ”kavla upp ärmarna”
och börja skriva. Som tur är
hade både Magnus Petsén
och ordförande Hultman lite
i pipeline och efter en snabb
kontakt med Bröderna Dizdar
som kämpade ihop en rapport
från F1-världen (de hade också
missat datum för deadline),
tillsammans med reportage från
årets Silver Flag, Spettacolo
Nordico och Björn Sandbergs
traditionsenliga Hjulnötter och
lite annat smått och gott så
blev det en tidning denna gång
också.
Jag skall försöka dra lärdom
av detta och arbeta lite mer
långsiktigt med artikelskrivande och planering men önskar
givetvis också att alla medlemmar ute i landet skickar in
bidrag till Klöverbladet. Hösten

är väl inte den mest händelserika perioden i bilentusiasternas
värld men det rör ju på sig ute i
garagen, så varför inte ta några
foton och skriva ett par rader?
Har noterat att det i sociala
medier bjuds in till småmöten,
oftast i form av ”pizzaträffar”
på flera ställen i landet. Dessa
enkla sammankomster tycker jag är trevliga initiativ som
lyser upp de mörka årstiderna
och skapar möjligheter att lära
känna fler klubbmedlemmar,

det kan ju lätt bli lite ensamt
att tillbringa hela vintern under
bilen i garaget.
För egen del känner jag
mig mycket nöjd över att jag
lyckades få till en sista tur för
säsongen med GTV´n när jag
tog ledigt en torr och solig
fredagseftermiddag i november. Bilen var förvisso redan
inställd i garaget men inget var
isärplockat. Det var som vanligt
en härlig känsla att rulla ut på
småvägarna runt Trollhättan för

en dryg timmes nöjeskörning.
Bilen ställdes efteråt in i vintergaraget igen och när jag vaknade upp dagen efter snöade det
och sedan dess har det varit
snö, regn och halka. Snacka
om att pricka in rätt lediga fredag…
Så fram till våren får vi hålla
till godo med Klöverbladet,
pizzaträffar, årsmöte och garagehäng!
VI SES!

KORREKTUR
VIKING PALM

REDAKTÖR TEKNIK
BJÖRN SANDBERG

TEL: 070-249 83 85
MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

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

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

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

LAYOUT OCH PRODUKTION
THOMMY LEHRGRAFVEN
ANSVARIG UTGIVARE
ROBERT HULTMAN,
VÄSTERGÖKSVÄGEN 32
162 71 VÄLLINGBY

FORNMINNESVÄGEN 40,
540 16 TIMMERSDALA
TEL: 0730-72 39 58
MAIL: REDAKTOR@ALFAROMEO.ORG

BANMÖTESREDAKTÖR
VAKANT
TEL:
MAIL:

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

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

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

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

Omslagsbild: 75 Turbo E. Foto: Thommy Lehrgrafven.

MANUS/MATERIALSTOPP 2018
NYHETSREDAKTÖRER
MIKAEL ERIKSSON

MATERIALSTOPP SENAST 15 JAN., 15 APRIL, 15 JUNI, 15 SEPT. OCH 15 NOV.
UTDELNING MITTEN AV FEB., MITTEN AV MAJ, MITTEN AV JULI, MITTEN AV OKT. OCH MITTEN AV DEC.
REDAKTIONEN UPPSKATTAR OM MATERIALET SKICKAS IN ÄNNU TIDIGARE EFTERSOM DET BLIR EN VÄLDIGT STOR ARBETSBÖRDA ÖVER NÅGRA FÅ DAGAR OM ALLA SKICKAR IN MATERIAL SÅ SENT SOM MÖJLIGT.

MANUSANVISNING
BIDRAG I ALLA FORMER MOTTAGES TACKSAMT. E-POST ELLER MATERIALET NEDBRÄNT PÅ CD ÄR ATT FÖREDRA MEN VANLIG POST FUNGERAR OCKSÅ. KONTROLLERA ATT BILDERNA HAR GOD KVALITET MED EN UPPLÖSNING PÅ MINST 300 DPI OCH OBESKURNA. JPEG-BILDER MÅSTE VARA MINST 1,5-2,5 MB STORA FÖR ATT
BLI BRA I TRYCK. SJÄLVKLART TAR VI ÄVEN MOT PAPPERSBILDER FÖR SKANNING. REDAKTIONEN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT FRITT ÄNDRA I MATERIALET SAMT BESLUTA OM VILKET NUMMER MATERIALET
PUBLICERAS I.
MATERIAL SKICKAS PER E-POST TILL NYHETER@ALFAROMEO.ORG. VANLIG POST SKICKAS TILL NYHETSREDAKTÖRENS HEMADRESS SOM DU HITTAR I REDAKTIONSRUTAN.
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SEKRETERAR-REFLEKTIONER

ROBIN NYQUIST

Skebogatan 5, Uppsala
Tel. 018-50 35 85

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.

Tel. 08-660 22 71

Studentbacken 15–17, 115 57 Stockholm/Gärdet

40 år på samma adress!

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

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

AutoKinito Sport – ett kunskapscenter för alla bilfantaster

Club Alfa Romeo
Svezia

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

MEDLE

T 2018
MSKOR

INGET ÄR BÄTTRE ÄN MATERIAL FRÅN DIG SOM MEDLEM!
BLI MEDLEM

DU OCKSÅ!

www.alfaromeo.org
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Från och med i år kommer det att delas ut ett pris på 2.000 kr till den som,
redaktionskommittén anser, skickat in årets bästa medlemsbidrag
eller på annat sätt bidragit till Klöverbladets utveckling.
Priset kommer att delas ut vid årsmötet. Så plocka fram kamera,
penna/dator (redaktionen hjälper gärna till och finslipar) och

SKICKA IN DITT BIDRAG DU OCKSÅ TILL:

nyheter@alfaromeo.org
KLÖVERBLADET NR 5-6 2018
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KLUBBAKTIVITETER 2019
R E D A K T O R @ A L FA R O M E O . O R G
FOTO: STAFFAN WINTHER

REDAKTOR@
A L FA R O M E O . O R G

AKTIVITETER M.M. TILL

FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

FOTO: PIERRE VEIRET

SKICKA IN
V I K T I G A D AT U M
F Ö R T R Ä F FA R ,
AKTIVITETER M.M.
TILL

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

Nästa nummer av Klöverbladet beräknas utkomma under vecka 7.
8
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FESTA DI AUTUNNO 2018
TEXT OCH FOTO: AXEL LINDGREN

För andra året i rad anordnades helgen den 27-28 oktober en höstfest, också denna
gång liksom förra året i Jönköping. Festen gick av stapeln på Jönköping Hotell och
Konferens.
Höstfesten har kommit till för att fylla den tidslucka som har uppstått på hösten då
det ordinarie årsmötet numer äger rum i mars. Ett annat syfte är att ha prisutdelning i
CAR Challenge i nära anslutning tidsmässigt till dess säsongsavslutning.
Under middagen, som bestod av en italiensk buffé, så förrättades prisutdelningen i
CAR Challenge.
Efter middagen så blev det mingel och snack i baren till sen kväll. Morgonen därpå
möttes de som stannat kvar över natten upp för gemensam frukost innan hemfärd.

Glad stämning och högt i tak under middagen.
10
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Prisutdelning i CAR Challenge.
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Silverflag 2018
TEXT OCH FOTO: OLA SÖDERPALM

Alfa Giulia TZ 2 klar för start.
Så var det då äntligen
dax att lämna hemlandet
för några dagars bilnörderi i Italien. Onsdagen
den 27 var vi ett gäng
Skaraborgare som från
Landvetter via Frankfurt
skulle ta oss till Milano.
Dessvärre, på grund av
platsbrist, inte alla på
samma flight vilket senare
skulle visa sig ställa till med
en del problem. Tanken var
att vi alla skulle sammanstråla i Frankfurt tillsammans med deltagare från
Stockholm för att därifrån i
gemensamt plan ta oss till
Linate och vidare till målet
och en gemensam middag. Ödet ville annorlunda

12
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Alfa 8C 2900 B.
när inget på flygplatsen
i Frankfurt tycktes fungera som det skulle. Olika
besked, inställda flighter,
tidigare resp. senarelagda
och inställda avgångar. Var
vi månde redan i Italien?
Hursomhelst, till slut kom
vi alla iväg, men återigen
med olika flighter där några
av deltagarna hamnade på
flygplatsen Malpensa och
några på Linate. I stället
för att den inhyrda bussen
skulle köra oss direkt till
slutmålet, fick det bli en
omväg via Malpensa för att
hämta upp de strandsatta,
och många timmar försenade fick den efterlängtade middagen bytas mot

snabbmat utmed autostradan. Fram mot midnatt kom
vi i alla fall fram till vårt
basläger för vistelsen, den
fantastiska gården Antica

Torre i Salsomaggiore
Terme.
I dagsljuset efter en skön
natts sömn och en god fru-

Antica Torre. Gården/hotellet där vi bodde.

kost kunde man konstatera
att vi hamnat i pittoreska
Italienska omgivningar.
Själva gården vi bodde på
ingår i det Italienska syste-

Matsalen I Antica Torre.

met ”Agriturismo”, som väl
närmas kan jämföras med
vårt Svenska ”Bo på lantgård”, bara så mycket bättre. Gårdar över hela Italien

är anslutna och det handlar
mer om lantligt belägna
hotell, än enkla vandrarhem. Där vi bodde hade
alla rum WC och dusch,
det fanns restaurang, vinkällare, pool m.m. Kolla
gärna på agriturismo.it inför
nästa Italienresa, kan varmt
rekommenderas!
Efter en fantastiskt frukost, där inga Italienska
delikatesser fattades, gick
vår reseledare, Ingemar
Gustavsson, igenom programmet för torsdagen.
Under en sightseeing i det
vackra landskapet, besökte
vi en fabrik för tillverkning
av Italienska delikatesser

massor av olika korvar,
skinkor och andra charkuterier. Visning av produktionen och ett litet föredrag på
engelska och naturligtvis
provsmakning! Knappast
direkt utsvultna anlände vi
därefter till slottet Vigoleno
där vi åt lunch med en fantastisk utsikt över landskapet. Färden gick därifrån
vidare till vingården Cantina
il Poggio som är närmaste
granne till Antica Torre.
Här fick vi en engagerad
genomgång av gårdens
sortiment och naturligtvis
även här provning, man
blev helt lyrisk!
Retur till hotellet där

KLÖVERBLADET NR 5-6 2018
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mitt på dagen och besökte
därefter en närliggande
tävlingsbana ”Varano
racetrack” där många av
deltagarna på Silver Flag
tränade. Även detta var en
stor upplevelse, som bara
grumlades av en obarmhärtig sol och temperatur
på 39 grader. Väl tillbaka
på hotellet svalkade vi oss
i poolen och avslutade
dagen med en middag som
inte heller den gick av för
hackor.

Peveri delikatessfabrik.
några av oss efter en
kort vila åkte ned till
Castell´Arquato för att studera förberedelserna inför
tävlingarna. Delikatesser
och goda viner i all ära,
men vad går upp mot lite
bensinångor och bränt
gummi? Det var fantastiskt
trevligt att kunna gå runt
i depåerna, utan trängsel
och beundra alla bilar. Här
fanns verkligen allt från
sanslöst vackra klassiska
Alfor till Renault 4L som
deltagit i Safarirallyt på 70
talet. När vi kom tillbaka till
hotellet träffade vi några
Engelska gentlemen som
bilat från England i var sin

Vigoleno slottsrestaurang.
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Bristol för att delta i Silver
Flag. Bekymret för den ene
var att bilen slutat ladda på
vägen mot Italien, men det
löste sig genom att han fick
låna generatorn från gårdens Ferguson! Hög stämning rådde under kvällens
middag, och mätta och lätt
berusade av intryck (och
lite vin) somnade vi alla
ganska tidigt på torsdagskvällen.

i ett antal race i jakten på
en bättre tid. Ursprunget
var en backtävling på vanliga vägar, som kördes
mellan Castell´ Arquato
och Vernasca under åren
1953 - 1972. Då hette den
Castell´Arquato race och i
stället för den traditionella
svart-vit-rutiga målflaggan
hade man en flagga i silver,
därav dagens namn på tävlingarna.

Tidigt fredag morgon var
vi alla samlade vid startområdet, och nu var det
trångt! Silver Flag är ingen
traditionell tävling, utan var
och en tävlar mot sig själv

Fredagen användes till
att förse deltagande bilar
med tävlingsnummer och
sponsorsdekaler, samt
några träningspass. Vi
avbröt för en bättre lunch

Vingården Cantina il Poggio.

Första tävlingsdagen
intog vi en position en bit ut
vid banan, där man byggt
upp en chikan, för att i
någon mån dämpa hastigheterna. Våra damer hade
vid det här laget fått nog
av ”nörderiet” och tillbringade dagen med shopping
och barhäng. Vi andra njöt
i fulla drag av fantastiska
bilar, obeskrivbara ljud och
dofter, så både ögon, öron
och näsan fick sitt! Silver
Flag låter sig egentligen
inte beskrivas, det måste
upplevas. Bilderna får tala
för sig själva och jag avslutar med uppmaningen, att
om resan arrangeras fler
gånger, så häng på. Du
kommer inte att ångra dig!

Alfa 33/3.

ACA.

Alfasud och Alfa 33.

Tidig Ferrari.

Varano racetrack.
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TEXT STIG HARTMANN BRASK.
SVENSK BEARBETNING ROBERT HULTMAN
FOTO: OSCAR KNUTSSON OCH MIKAEL ERIKSSON

EN GAMMAL DRÖM FÖRVERKLIGAD
Idén måste vara mer än tio
år gammal. Men 2017 var det
dags att förverkliga den. Två
möten med ledamöter i de
skandinaviska alfaklubbarnas styrelsen ägde rum. Ett
i Danmark och ett i Sverige.
Där fattades beslutet att ha en
skandinaviskt Alfa Romeo-träff
på Ring Knutstorp i september 2018. Precis så blev det
också.
FLER ÄN 200 BILAR DÖK UPP

Det blev en framgång. Fler
än 200 bilar dök upp och
deltog i ett möte som saknar
motsvarighet i Skandinavien.
Många människor har gjort en
stor insats med att planera,
organisera mötet och se till att
Spettacolot blev av. Förutom
medlemmarna i de tre skandinaviska Alfaklubbarna bjöd
arrangörerna in många företag inklusive FCA. Dessvärre
kunde inget av de tre FCAbolagen i Skandinavien stötta arrangemanget. Det föll
på oss Alfisti att hålla Alfa
Romeos fana högt. Med obruten entusiasm öppnades grindarna till två dagar fulla med
Alfa-aktiviteter lördagen den
15 september.

Välkommen till Knutstorp.

TVÅ DAGAR MED
MYCKET ATT GÖRA

Det fanns mycket att se
och göra under de två dagarna. På banan ägde två tävlingar i vardera den norska och
svenska tävlingsserien rum
och därtill trackdays i våra
vanliga A, B och C-klasser på
både lördagen och söndagen.
Det betydde att vi hela tiden

16
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Besökarbilar i fin rad.

hade rätt bakgrundsljud och
den rätta race-stämningen
under hela eventet. De som

lämnat hjälmen och heltäckande klädsel hemma kunde
bekanta sig med banan under

”Lugna Timmen” där alla som
önskade kunde köra banan
bakom en safety car. Ett roligt
KLÖVERBLADET NR 5-6 2018
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Best Alfa Romeo in Show Mogens Hartmanns Giulietta 1300 Sprint 1961.

och riskfritt sätt att prova
racebanan.

tal kring vår gemensamma
passion: Italienska bilar.

TRE FÖRSVUNNA BILAR

BÄSTA BILEN

FÖRBRYLLAR

VAR FRÅN 1961

Det arrangerades också ett
rally på de små vackra vägarna runt Knutstorp. 16 bilar
startade i rallyt och 13 kom i
mål. Vad som hände med de
andra tre är fortfarande ett
mysterium, men en vinnare
kunde ändå koras.
Ring Knutstorp, har i likhet
med de flesta andra banor,
lyhörda grannar vilket betyder
att man måste stänga banan
klockan 16. Men det gav oss
tid att vila benen och byta om
till middagen på lördagkvällen.
Mer än 120 gäster hade en
trevlig kväll och njöt av god
mat, Alfa Romeo-vin och sam-

Under middagen avslöjade också ordförandena i
de tre klubbarna vinnaren av
priset ”Best Alfa Romeo in
Show”. Vinnare blev Mogens
Hartmanns Giulietta 1300
Sprint från 1961. Ingen överraskning för de danska deltagarna eftersom han redan
tidigare vunnit motsvarande
pris på International Danish
Alfa meet och ytterligare
andra priser.

en fortsättning på lördagens
aktiviteter på och kring banan.
Blir det fler Spettacolo
Nordico? Det är ännu inte
beslutat. Det var tveklöst ett
uppskattat evenemang och
det finns helt klart ett intresse från både deltagare och

åskådare. Så helt osannolikt
är det inte.

alfaromeo-forsakring.se

Du har väl sveriges enda
originalförsäkring för Alfa Romeo?

BLIR DET EN
FORTSÄTTNING?

Söndagen bjöd på ännu
bättre väder än lördagen och

Alfa Romeo 8C Spider, en ovanlig syn i Sverige.

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.
Alfa Romeo Junior Zagato.
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Mycket blank Spider i ovanlig färg.

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 5-6 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!

CLUB ALFA ROMEO
BEHÖVER DIG SOM ALLTID
Snart är det årsmöte i vår klubb ännu en gång. Nu i Göteborg
Datumet blir lördagen den 9:e mars

Många varv på Ringen blev det båda dagarna

Årsmötet är det forum där medlemmarna verkligen kan påverka om man så önskar.
Om man har synpunkter tips, råd eller krav tveka inte
att kontakta valberedningen enligt nedan.
Vid kommande årsmöte har vi följande val att ta hänsyn till.
Ordförande för ett år
Vice Ordförande för ett år
Styrelseledamöter för två år
Fyllnadsval om sådant skulle behövas
Revisorer – skall vi som vanligt ha två stycken.
Ny valberedning utses av årsmötet på plats.
Precis som alltid är Valberedningen mycket tacksam för all hjälp, alla tips
och alla synpunkter vi kan få i arbetet med att ta fram en styrelse inför 2019.
Du som vill påverka, driva idéer eller bara delta i arbetet med att leda och utveckla en av
Sveriges äldsta och kanske mest välskötta märkesklubbar är varmt välkommen att höra av dig.
Känner du någon som kan vara lämplig tveka inte utan hör av dig till
Valberedningen och namedroppa vederbörande.
Valberedningens nomineringar presenteras på hemsidan två veckor före årsmötet
Väl mött i Göteborg i Mars
Valberedningen Club Alfa Romeo Svezia
Björn Nilsson
Robert Hagblom
0707-833 738
0708-144 949
Mail: valberdningen@alfaromeo.org
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MITT FÖRSTA MÖTE MED ALFA ROMEO
PÅ RIKTIGT

TEXT: MAGNUS PETSEN. FOTO: WIKIPEDIA

Jag minns mycket väl mitt första möte med bilmärket som
blivit mig troget genom livet.
Men vi får backa lite först för
att se sammanhanget. Som
liten hade jag en egenhet och
det var att kika in i bilar och
kolla hur högt hastighetsmätaren gick. Kanske mycket
för att min far och mor skilde
sig tidigt och min käre far
tyckte om att vara ute och
gå när jag var hos honom på
helgerna. Det tyckte inte jag
om så att springa och kolla in
i bilar var mitt lilla nöje för att
minska missnöjet. Ju högre
siffra på mätaren ju högre
toppfart. Logiskt när man
är 6-7 år. Där lärde jag mig
också att hålla koll på märken
och modeller. Upplevde alltid
Alforna, minns jag, som lite
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annorlunda och lite fräcka.
Sedan lite längre fram i
livet så träffade min far en
ny livskamrat som är som en
mor och underbar farmor till
mig och mina barn under en
Gotlandssemester. Farsan
åkte Ford Taunus men hennes föräldrar åkte Alfa Romeo
minsann. En grön 4-dörrars
Sud. Den var inte riktigt lika
fräck som dem i minnet men
ändå en Alfa Romeo. Ännu
senare i livet då min halvbror
fått överta bilen fick jag lära
mig svetsa i folie när denna
Sud skulle få lite ny plåt mest
överallt. Hur som helst så
kom den första lilla Alfakicken
då min storebror gjorde lumpen och en av hans kompisar hade en Giulietta under
tidigt åttiotal. Minns inte om

jag någonsin åkte i den men
minns jag tyckte den var
ashäftig när han hämtade
eller lämnade brorsan inför
eller efter en vecka i skogen.
Har senare i livet haft en
Giulietta själv som blåste
topplockspackningen på
E4:an i 150 km/tim mitt i natten hem från jobbet i minus
10. Glykol och oljedimma över
hela framrutan. Den var inte
så ashäftig just då. Inte alls
faktiskt. Men tillbaka till det
första riktiga mötet som satte
spår.
Jag hade precis gått ut
gymnasiet och börjat jobba
som elektriker på en elfirma
i Stockholm. Min chef hette
Walther och var en framåt
högrest karl från Storuman.
Han hade en fast övertygel-

se om att arbetskraft från
Norrland var snäppet bättre
än vi fjollor från storstaden.
Det var högkonjunktur och
vi växte så det knakade på
firman. Det var ju sommar
och varmt och man hade
precis börjat jobba på sitt
första riktiga jobb. Livet lekte
på riktigt och plötsligt en
måndagsmorgon satt han vid
fikabordet. Kent-Ola 21 år
från Luleå hade slagit sig ner
för morgonkaffe. Han hade en
mindre klädsam fjunmustach
med tillhörande jeansväst
med snörtröja under. Blåställ
med en dödskalle som bältesspänne. Första dan på
jobbet för honom tydligen.
Han talade om för oss
andra att han kommit under
natten från Luleå för att börja

jobba här nere i fjollträsk.
Hade kört 11 timmar i sträck
men sova var för tunnbrön
och givetvis för oss fjollor
från träsket. Och jag skulle nu
jobba med Kenta.
Kenta från Luleå som kört
11 timmar lagom till kaffet
och som hade jeansväst.
Jag hade inget eget körkort
ännu så de parade alltid ihop
montör med och utan körkort.
Mitt humör dalade så smått
och jag funderade på hur
detta skulle ta sig ut när vi
plockade ihop prylar vi skulle
ha med oss. Detta var före
tiden med upphottade servicebilar med 17 tums hjul och
inredningar värda ett kliniskt
labratorium. Man körde egen
bil mot ersättning. Punkt och
slut.
Vi kommer upp ur firmans källarlokal och ut på
Dalagatan och där står den
första Alfan som satte spår.
Dubbelparkerad förstås.
En svart Alfetta med feta
alufälgar. 1975-års modell.
Små bakljusen och dubbla
strålisar. Med takräcke full
av stegar och vp-rör. Kenta
skickade ur snusen och på
brett Lulemål talade om att
”nu far vi Mange” och det roliga är att han nog är den enda
som kallat mig Mange så där
från första stund. Jag kallas
aldrig för det namnet till trots.
Jag fick omvärdera mitt första
intryck av Alfa-Kenta.
Kenta var en kul prick och
vi hade våldsamt roligt på
jobbet. Kenta bodde i firmans
lokaler till en början och flyttade sedan ut till Helenelund
och det var kanske tur eftersom Kenta trodde man kunde
dubbelparkera som hemma i
Luleå. Även över natten. Den
Alfan måste ha varit som ett
eksem i Trafikverkets register

över p-böter. Han fick säkert
10 kärleksbrev på framrutan
i veckan den där första sommaren i storstaden.
Men jag minns så många
sjukt roliga turer med denna
svarta Alfetta. Vilt kryssande
mellan bussfilerna satt jag
och var imponerad av de
blåa mätartavlorna. Alla tuffa
mätare. 5-petad, bara en
sån sak. Pioneer KEX-stereo
färdig med brytmärken och
allt. Säkert helt ärlig med
kvitto och allt. Hårdrock på
90-minuters Maxellkassett.
Rutorna nere. Solbrillor på.
Hungrig på väg mot nya jobb
och nya äventyr. Det råa ljudet från Nordfyran när den
andades ut i tunnlarna under
Södermalm. Kenta var faktiskt påläst om Alfa Romeo
och jag minns all faktainformation om dubbla kammar
och förgasare. Växellådan
ihop med bakaxeln men ändå
inte riktigt. Svindlande 118
vilda stinna springare under
den platta huven. Man sög
åt sig allt som en vetgirig
svamp.
Minns han sa att han
trodde det skulle bli samlarbilar dessa Alfettor framöver.

Det tog ju tid men till stor del
hade han ju rätt. Han lurade
på att spara den när han gnetat ihop till en bättre arbetsbil
att slita på i jobbet. Som sagt
så var en firmabil med flashiga dekaler på ingen vanlig
syn 1986.
Kenta flyttar som sagt in i
undervåningen på en villa tillsammans med en ny arbetskraft från Luleå. En f.d. kock
som hette Ove som nu skolat
om till elektriker. Ove och
Kenta gillar ha fest och då de
inte känner några i Stockholm
bistår jag med deltagare till
dessa fester. Tack vare Ove
och sin tidigare yrkesbana
bjuds det alltid på god mat
och mycket dryck som nog
härstammade från tjärnen i
skogen kring Luleåtrakten.
Vi har väldigt roligt och jag
kunde i min 17-åriga hjärna
inte förstå varför morsan blir
skogstokig när Kenta i dryga
180 skjutsar hem mig och
kompisarna till Upplands
Väsby på morgonkanten
efter en tuff natt. Han hade
ju druckit starkt kaffe och
verkade inte full alls. Så här
i efterhand och som förälder
själv förstår jag den skogsto-

kiga reaktionen mycket väl.
Kenta och Ove flyttade
senare hem till Luleå igen
men mitt Alfaintresse präglades helt klart den där
sommaren 1986 i Stockholm
och jag minns fortfarande
hur det luktade i bilen och
hur den lät. Den där speciella
Alfadoften. Det där speciella ljudet när man vrider om
nyckeln och startmotorn
snurrar igång. Egentligen helt
sjukt att en bil kan forma ett
intresse så starkt för resten
av ens liv. Jag blev och är
svårt biten av viruset.
Undrar lite vad som hände
den svarta Alfettan. Gick den
genom ett oräkneligt antal
ägare med minst tvåsiffrig
ägarlängd? Blev den skrotad
som så många andra Alfor
p.g.a. av rostdöden? Fick
den släppa till reservdelar till
någon mer viktig renovering?
Ja vem vet eller så gjorde
Kenta som han funderade
på och kanske står den på
en loge i Norrland och väntar
på den stora värdeökningen.
Precis som den var den där
sommaren 86. Som jag minns
den. Vem vet?
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BEDRAGARE PÅ HOBBYNIVÅ?
TEXT: MAGNUS PETSEN

Man önskar att bilbedragarna
var just på hobbynivå men
så är nog tyvärr inte fallet.
Jag skrev lite om detta i min
redaktörspalt i sista numret
av KB. Tänkte inte så mycket
på det tills jag blev kontaktad av en annan medlem
i klubben som berättar en
alldeles liknande historia.
Det var då som jag kände
att jag ville gräva lite i frågan.
Dessa bedragare verkar gå
väldigt lika till väga i förfarandet av bluffen. En ovanlig bil
annonseras ut på någon av
de stora bilsajterna i Europa
och ofta av ovanlig modell av
modellen så att säga. Själv
råkade jag ut för att snubbla
över en AR75 3.0 QV som det
inte haglar tätt av i annonsspalterna. Den hade givetvis
all den utrustningen jag som
entusiast söker efter och garden och förståndet hamnar i
viloläge. Jag tar kontakt med
säljaren i Tyskland som visar
sig vara en hedersknyffel
från Irland som tyvärr lämnat Tyskland vid det laget.
Mannen hade blivit lämnad av
sin tyska fru under vad som
beskrevs som en uppslitande
historia. Brustet hjärta och en
vilja att starta ett nytt liv i sin
hemby fick denne irländare
att vända hemåt i hast. Kvar
blev då denna Alfa Romeo i
Tyskland som givetvis hade
pixlade skyltar i annonsen.
Dialogen fortsatte och varje
gång ett nytt mail ramlade in
var historien lite ändrad och
bilen lite finare givetvis. Vid
det här laget hade jag börjat
ana oråd men tyckte samtidigt att det var lite spännande
att fortsätta vår dialog och se
var historien skulle ta vägen.
Det är då han kommer med
förslaget att skicka bilen till
mig i Sverige. Till Jämtland
som inte direkt är på andra
sidan vattnet från Tyskland.
Sen skulle jag få ha bilen
någon vecka för utvärde-

24

KLÖVERBLADET NR 5-6 2018

ring och kändes allt bra så
var det bara att köpa bilen.
Vad fanns haken då? Jo att
transportföretaget som han
anlitat en massa gånger skulle sköta affären. Han måste
med andra ord lämnat många
bilar och exfruar efter sig
runt om i Europa. Vad hade
transportföretaget som inte
fanns för villkor då? En nätt
summa av 1000 Euro skulle
betalas i förskott för frakten i
fall jag avböjde när bilen väl
var i Sverige. Om jag köpte
bilen skulle irländaren stå för
frakten och jag skulle endast
erlägga mellanskillnaden till
transportören vid leverans.
Undrar om dem hade tänkt
parkera sin biltransport på

Jag kontaktades efter
min förra spalt av en medlem i klubben som berättar
en liknande historia om en
ovanlig Fiatmodell. Även om
vår medlems historia skiljer
sig en del så är likheterna
slående. I dennes fall också
brustna hjärtan och snabba
landsflykter med kvarlämnade
entusiastbilar.
Vidare berättar också
vår medlem att han letat sin
ovanliga bil i flera år och varit
noga med att spara annonser
genom åren. Jag kan tänka
mig hans förvåning när en bil
dyker upp på nätet som finns
bland hans sparade annonser. Men då han var bekant
med den som ägt bilen tidi-

min uppfart och väntat tålmodigt under den vecka
jag hade rätt att utvärdera
bilen?? Under tiden som dialogen fortsatte ändrades historien som sagt hela tiden om
var den var registrerad och
på vem och när jag till slut
bad om registreringsnumret
så upphörde vår kontakt.
Game over med andra ord för
denna gång.

gare och dubbelkollar detta
så framkommer givetvis att
det är en bluff. Bilen finns i
tryggt förvar hos sin rättmätige ägare i Belgien. Den nya
annonsen som nu kommit ut
har samma bilder som i den
sparade och trots att den
nu är på ett annat språk så
stämmer den ordagrant vid
en översättning. Man kan ju
tycka att bedragarna åtmins-

tone kunde kosta på sig att
skapa nya falska annonser
och inte använda arkivmaterial. Men detta är nog något
som kommer bli vanligare och
mer förekommande i framtiden.
Det som stör mig mest
är nog att dessa bedragare
spelar på våra känslor och
svagheter. Dem vet någonstans att om rätt bil läggs
ut av en ovanlig modell så
sitter det någon entusiast där
bakom sin dator och sänker
garden och sitt sunda förnuft.
Att man sedan blandar in
en snyfthistoria om brustna
relationer gör saken ändå mer
beklämmande. För även om
jag ganska tidigt förstod att
det var en bluff så ville jag
ju ha bilen som egentligen
inte fanns. Var finns heder
och samvete bland dagens
bilskojare när man är nere på
denna låga nivå av bedrägerier. Om någon lurade av mig
en silverfärgad V70 av 2006
års modell på Solvallas parkering skulle jag givetvis bli
upprörd men om jag verkligen
trodde att mina drömmars
vagn var på väg in i min ägo
skulle jag uppriktigt bli ledsen
och besviken.
Så man måste vara på sin
vakt och jag tycker det är jättebra att det kommer fram att
det förekommer även bland
dem bilar som vi värnar om.
Det ska ingen ta ifrån oss och
förstöra känslan av en riktig
hederlig bilaffär med provkörning, oljesticksluktande och
ett rejält bilhandlarhandslag.
Dem affärerna värmer
både som säljare och köpare och ofta träffar man nya
bekantskaper vid dessa
affärer och dolda fel minimeras. Dessutom slipper vi gå i
landsflykt.
Så syna bluffen och köp
dig en annan bil, gärna av en
annan entusiast som vet vad
det handlar om!

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

KB - redaktionen
tackar för i år
och önskar Er alla
En Riktigt God Jul
och
Ett Gott Nytt År!
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ÄR DITT RENOVERINGSOBJEKT
I SJÄLVA VERKET AVFALL?
TEXT: ROBERT HULTMAN. FOTO: ULF BERGMAN

I dessa tider när återbruk står högt i kurs har vi lärt oss att det som är skräp
för den ene är fynd för den andre. Men Mark- och miljödomstolen tycks inte ha
förstått det. Därför förbjöd de exporten av en WV-buss från 1982 som gått 6 998
mil till en man i Tyskland som ville renovera den.
Det började med att tjänstemän från länsstyrelsen i
Skåne den 2 december 2017
stoppade en skåpbil med den
aktuella WV-bussen i släp på
en trailer. De kontrollerade
ekipaget i enlighet med sitt
uppdrag att övervaka ”gränsöverskridande avfallshansporter”. Efter kontrollen beslutade
man att det rörde sig om just
en sådan avfallstransport.

lös antenn hänger i sladden
från hålet där fästet gått av.
Bilen bedöms inte ha nyttjats
på många år, då det växer
mossa på stötfångaren fram.
I bilen finns ett bilbatteri, som
visar att bilen inte har fått
sina farliga komponenter och
vätskor avlägsnade. Dessa
iakttagelser och chaufförens
utsaga att bilen inte är körbar
indikerar att den är en uttjänt
bil och ett farligt avfall.”

MOSSA OCH EN LÖS
ANTENN

ÖVERKLAGADE BESLUTET

Enligt länsstyrelsens beslut
var det följande som avgjorde
att det inte var en bil utan
farligt avfall: ”Fordonet är
från 1982, det vill säga 35 är
gammalt, samt har körförbud på grund av utebliven
kontrollbesiktning de senaste
12 åren. Den är synbart sliten, smutsig och rostig. En

Övernitiska tjänstemän
som styrs av sina regelverk
och saknar helhetsbild och
allmänt omdöme är ingen
nyhet. Den tyske köparen
hade förmodligen gott hopp
om att få beslutet ändrat när
han överklagade till Mark- och
miljödomstolen. Även om de
aktuella tjänstemännen inte
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förstod det kulturhistoriska
värdet av hans renoveringsobjekt borde domstolen veta
bättre.
I GOTT ORÖRT SKICK

Som stöd för sitt
överklagande inhämtade han ett yttrande från
MHRF (Motorhistoriska
Riksförbundet). MHRF skrev
”Av de av klaganden tagna
fotografierna framgår entydigt
att det rör sig om ett fordon i
ett för årsmodellen gott orört
skick. Fordonet kan därför
inte anses utgöra avfall”
Länsstyrelsen hävdade sin
linje i domstolen. Här var det
fråga om avfall. Punkt slut.
Inte nog med att antennen
var av och lacken sliten. Det
fanns dessutom mossa på
stötfångaren. Länsstyrelsen
hade lagom till överklagande
också upptäckt att blinkersglasen höger bak och vänster
fram var spräckta. Därtill hittade man en buckla på den
bakre stötfångaren. Helt klart
avfall med andra ord.

eller behäftad med endast
mindre och lättavhjälpta fel.
Med andra ord ska den vara
i sådant skick att den ska
kunna genomgå en svensk
bilprovning utan att få körförbud.” Fordonet ska åtminstone vara ”i det skick att den
relativt enkelt och billigt skulle
kunna renoveras till sådant
skick att den kan och får
framföras på väg i Sverige.”

Länsstyrelsen i Skåne och Mark- och miljödomstolen hade helt säkert ansett att denna Alfa Romeo 1900 Super
från 1957 var miljöfarligt avfall, eftersom den varken är isärplockad i delar eller i körbart skick.

BILEN SÅLDES – ALLTSÅ
AVFALL

Till och med det faktum
att säljaren sålt bilen talade
enligt länsstyrelsen för att det
rörde sig om avfall! ”Fordonet
har bedömts vara avfall bl a
därför att säljaren har valt att
göra sig av med den.”
Att också ett något slitet och avställt fordon kan
vara ett kulturarv lät sig inte
domstolen övertygas om.
Länsstyrelsen vann. Och om
domen är prejudicerande
lever bilhobbyn farligt.
MILJÖANPASSAD ELLER

RENOVERING SKA VARA

ISÄRPLOCKAD

ENKEL OCH BILLIG

Domstolen skrev i domen
”Avfallsdefinitionen är vid en
tolkning förhållandevis vid och
ställer egentligen inga krav på
föremålets status såsom ålder
eller funktion. Det är tillräckligt att innehavaren gör sig av
med det. Vad som är avfall

För säkerhets skull presenterade man ett antal nya
argument för domstolen.
Man hävdade att ”Om ett
fordon ska bedömas utgöra
en vara och inte avfall förutsätts att den är fungerande

måste avgöras med hänsyn
till samtliga omständigheter
i det enskilda fallet och med
beaktande av avfallsdirektivets ändamål”.
Vidare skriver man ”Det
är så ledes endast veteranfordon som förvaras på ett
förnuftigt och miljöanpassat
sätt, antingen i körklart skick
eller isärplockade delar, som
undantas från avfallsdefinitionen”.
Domen finns att läsa på
MHRF:s webbsajt. https://
mhrf.se/dom_mal_nr_458-18

Så här ser bilen ut efter det att Ulf Bergman och 1900-garaget renoverat den. Detta rullande kulturarv hade kunnat gå förlorat eftersom renoveringen rimligen inte var ”enkel och billig”.
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Människorna som format Alfa Romeos historia:

HELLÉ NICE

Källor, bilder och fakta:
www.enzogp.tumblr.com/grandprixstories
www. petrolicious.com
The Bugatti Queen: In Search of a Motor-Racing

– BUGATTIDROTTNINGEN
…den lilla flickan iklädd sin finaste spetsklänning kramade sin farbrors hand hårt, lite skrämd av folkmassans storlek. Samtidigt var hon tagen av känslorna
som rusade runt i hennes huvud; upphetsning och
skräckblandad förtjusning över det öronbedövande
vrålet från de dammiga gigantiska maskinerna som
dundrade förbi den vilt applåderande publiken. Hèléne
Delangle, endast tre år gammal, hade precis bevittnat
sin första automobiltävling, det ökända 1903-års Paris
to Madrid Race…

Prydligt! Hellé bakom ratten på sin Bugatti 35C.

28

KLÖVERBLADET NR 5-6 2018

Balettdrottningen. En
av de få bilder på Hellé
Nice från hennes framgångsrika danskarriär.

Under 1900-talets och automobilens tidiga år uppstod
hastighetstävlingar i ungefär
samma stund som bilen kom
till, förarna var våghalsiga
äventyrare som satte sitt liv
på spel i en mer eller mindre
okontrollerad och livsfarlig
sport. Ofta var de dessutom
adliga eller kom från någon rik
släkt och levde ett mer eller
mindre sorglöst party- och
nöjesinriktat liv. Prispengar
och även lön för styrningar
för olika biltillverkare förekom
då marknadsföringsvärdet var
stort och några få blev rika på
att köra bil men för vissa var
spänningen och glamouren
som kändisskapet medförde
lön nog.
För några ledde karriären till ”odödlighet” och evig
berömmelse, för andra ledde

valen man gjorde för att
kunna ägna sig åt det man
älskade till total misär. För ett
stort antal slutade drömmen
också i hemska olyckor, ofta
med dödlig utgång.
De flesta av dessa dödsföraktande förare var precis
som idag män men för ett
tag sedan läste jag om Hellé
Nice, den första kvinnan att
vinna ett Grand Prix och med
ett makalöst men också tragiskt liv. Att hon bl a körde
Alfa Romeo 8C Monza som
fabriksförare och bidrog till att
skapa en del av Alfa Romeos
tävlingshistoria gör ju henne
inte mindre intressant.

hade hon lagt hela Europa för
sina fötter.
Det är också nu hon byter
namn och antar sitt artistnamn Hellé Nice som nytt
namn. I och med sin popularitet i nöjesvärlden får hon
tillträde till den europeiska
gräddan av jetsetmänniskor
som exempelvis flygaresset / racerföraren Henri de
Courcelles, Jean Bugatti (son

Legend av Miranda Seymour
www.beaulieu.co.uk
www.bbc.com : The incredible life story of the first
Women’s Grand Prix winner
pinterest.com
wikipedia.com

till Bugattis grundare Ettore)
och Philippe de Rothschild,
Baron och racerförare som
tillhör hennes närmaste vänner och i de två senare fallen
med största sannolikhet även
älskare.
Vid ett besök vid brittiska
racerbanan Brooklands frågar
hon sina manliga vänner lite
skämtsamt varför inte kvinnor
anses vara lika skickliga bil-

DANSENS DROTTNING

Hellé Nice föddes år 1900
som Mariette Hèléne Delangle
i den lilla byn Aunay-sousAuneau strax utanför Paris.
Förutom episoden som
beskrivs i inledningen ovan
hände inte speciellt mycket i
den lilla sömniga byn och vid
16-års ålder flyttade Hèléne
till Paris där det glada 20-talet
bildade en perfekt fond för
hennes äventyrslust och
framåtanda. Till en början försörjde hon sig på modellarbete men efter att ha fått rådet
att satsa på dans studerade
hon balett för att sedan bli en
mycket framgångsrik dansös
och även akrobat. Till en början uppträdde hon mest på
Casino de Paris men snart

Full fart med Bugattin. Nedfälld ruta, kortärmat och läderhuva. Racing på
30-talet var långt ifrån dagens säkra bilar.

Hellé Nice´s Bugatti 35C lever än idag, 2014 såldes den på Pebbles Beach
auctions för 2,97 millioner dollar. Femtio exemplar tillverkades av denna
skönhet med kompressormatad, rak åtta på 1991 cc. Motorn var modern
i helaluminium, hade överliggande kam och tre ventiler per cylinder.
Effekten angavs till 128 hästkrafter och vikten var endast 750 kg.

förare som män och därmed
inte får tävla, en fråga som
senare leder till att hon 1921
anmäler sig till en tävling på
Brooklands. När hon anländer
upptäcker dessvärre arrangörerna att hon är kvinna och
hon tillåts inte starta i loppet,
de anser att det är för riskfyllt
med en kvinna på banan…
ursinnig och frustrerad återvänder hon till Frankrike och
kommer under de kommande
åren att ställa upp i så många
tävlingar hon fick tillträde till,
dock tillåts hon inte tävla mot
de bästa som ju är hennes
mål. Under hela 20-talet
stiger hennes popularitet
som dansare och toppen av
karriären nås 1927 när hon
uppträder i showen ”Les Ailes
de Paris” (Paris vingar). Hon
tjänar stora pengar och köper
sin första egna bil samt en
yacht. För att få sitt begär av
spänning och fart tillgodosett
ägnar hon sig vid sidan om
dansen också åt skidåkning
och det är under en vistelse i
de franska alperna som ödet
för hennes liv i en ny riktning. För att undkomma en
lavin som är på väg att sluka
henne väljer hon att göra ett
hopp över en bergsklyfta.
Hon lurar döden och undkommer lavinen men skadar
sitt knä svårt vid landningen.
Året är nu 1929, hennes
framgångsrika karriär som
dansare är över på grund av
KLÖVERBLADET NR 5-6 2018
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Övergången till Alfa Romeo. 1933 bytte Hellé Bugattin mot en 1931-års
Alfa Romeo 8C 2300 Monza. Alfan var tyngre än Bugattin med sina
1000 kg men var också vassare. Den raka kompressormatade åttan med
tvådelat motorblock där kraften till kompressorn togs ut mellan främre och
bakre blocket gav runt 180 hk i tävlingsutförande.

Monza 1933. En vacker kvinna, lika snabb som männen i en Alfa Romeo
8C väcker en viss uppmärksamhet.

det skadade knät och någon
mer skidåkning är det heller
inte tal om.
DEN FÖRSTA SEGERN

Det är nu hon bestämmer
sig för att dedicera sitt liv åt
racingen, hon känner ett stort
sug efter fartens tjusning och
kan hon inte åka skidor får
det bli bil istället. Förutom att
hon var en kompetent förare
hade hon dessutom utseendet med sig samt ambition
kombinerat med ett enastå-

ende självförtroende – attribut
som vid denna tid var lika
mycket värda som förarprestationer när det gällde att
sälja bilar.
I Juni 1929 skall historiens första Grand Prix enbart
för kvinnor gå av stapeln
på L’autodrome de LinasMontlhéry söder om Paris.
Automobilfabrikören Jules
Daubecq charmas av tanken
på en glamourös kvinnlig
Grand Prixmästarinna som
kör hans bilar och lånar ut

en Omega Six till Hellé. Fast
besluten att förvalta förtroendet och på att ta sin första
seger börjar Hellé Nice att
träna, två gånger per dag kör
hon 10 varv med Omegan
och dessutom ägnas mängder med tid åt styrketräning
för att orka med den fysiskt
krävande körningen.
Kvällen före racet den 2
juni dras hon in i en lång festnatt på casinot Les Acacias
bestående av champagne,
morfin och sex, när hon vaknar vill hon helst krypa ner i
kolkällaren och gömma sig.
Med endast en halvtimme
till godo inför starten dyker
hon upp i Montlhery och med
skakande händer drar hon på
sig sin vita huva och tänder
en cigarett. Efter gårdagens
ganska dåliga kval kommer
hon att starta på femtonde
plats, ingen önskestart på
karriären som professionell
racerförare direkt.
Trots att motståndet
består av de bästa kvinnliga
förarna i Europa går hon en
knapp timme senare i mål
som segrare. Hon sätter
hastighetsrekord för kvinnor
med en medelhastighet på
strax över 100 km/h och när
hon under ärevarvet tar emot
publikens jubel pryds hennes
bil av mängder med blommor.
I en intervju efter loppet medger hon att hon tappade räkningen över hur många varv
hon körde och bara pressade
bilen så hårt hon kunde…
Dagen efter anländer ett
meddelande från självaste
Ettore Bugatti som vill att
hon skall köra hans bilar.

Hellé stormar fram i sin Alfa Romeo mot en sjundeplats i finalen av 1934-års Grand Prix de Dieppe.
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Hellé accepterar omgående, får låna en Bugatti T43A
och tackar för förtroendet
genom att vinna ”Actors
Championship”, ett av tidens
stora lopp för skådespelare,
dansare och sångare som
gillar att tävla med bil.
Förutom styrningen för
Bugatti får hon även ett
reklamkontrakt med cigarettillverkaren Lucky Strike
som trycker upp tusentals
affischer med hennes ansikte
och inom några få månader
är hon en av de mest berömda människorna i Frankrike.

Katastrofen i Sao Paulo. Ögonblicket innan Hellé Nice flyger ur bilen har
fångats på bild. Publiken var helt oskyddad vilket fick tragiska konsekvenser.

BUGATTIDROTTNINGEN

De kommande åren är
fantastiskt framgångsrika
för Hellé Nice. I december
1929 återvänder hon till
Montlherybanan med en bil
av helt annan kaliber, en kompressormatad Bugatti 35C.
Under loppet krossar hon
sitt tidigare hastighetsrekord
på 100 km/h och det nya
officiella hastighetsrekordet
för kvinnor sätts nu till 197,7
km/h, nästan en fördubbling i
hastighet!
1930 åker hon över till
USA och kör en kompressormatad Miller på deras dirttrackbanor, ofta utan hjälm
eller huva eftersom ”publiken
vill se mitt hår fladdra i vinden
när jag kör” enligt henne själv.
Hon startar också som
enda kvinna i ett heat för
Bugattibilar under 1930 års
Le Mans. När hon närmar sig
mållinjen håller hon en tredje
plats men jublet från publiken
får henne att bromsa vilket får
bakhjulen att låsa sig och hon

korsar mållinjen baklänges…
publiken blir helt galen och
för tidningen L’Intransigeant
säger hon efteråt att ”Det här
är allt jag någonsin önskat
mig, att bara få visa vad jag
kan, att utan handicap få
tävla mot män”.
Inför säsongen 1931 har
hon nått rikedom och berömmelse över hela världen och
är nu fast besluten om att bli
tagen på allvar som Grand
Prixförare. Årets första GP går
av stapeln i Reims och i startfältet ses förare som Philippe
Etancelin, René Dreyfus och
Louis Chiron, den senare
en man som kommer att
ge Hellés liv en ny vändning
många år senare. Det går
bra för Hellé i loppet och hon
slutar fyra, säsongen fortsätter på samma vis när hon
tävlar över hela Frankrike och
Italien. I loppen med kvinnor
vinner hon ständigt men när
hon tävlar mot män lyckas
hon aldrig få sin Bugatti 35C
först över mållinjen, ändock är
det fransyskan som stjäl uppmärksamheten från segrarna
och står i strålkastarljusets
mitt. Inkomsterna är nu också
generösa, omräknat i dagens
penningvärde får hon ungefär
100 000 dollar för varje lopp
hon ställer upp i.
NYA UTMANINGAR MED
ALFA ROMEO

Stora rubriker i tidningarna dagen efter olyckan i Sao Paulos Grand Prix.
Otäcka bilder på en svårt skadad Hellé.

Även hemma i Europa rapporterades om den förskräckliga olyckan.

1933 drabbas Frankrike av
en ekonomisk depression och
Bugattis tävlingsverksamhet
stryps. Samtidigt har mörka,
nationalistiska krafter startat
upp sina propagandaapparater i både Tyskland och Italien
där motorsporten är en viktig
kugge i maskineriet. Hitler
sponsrar Auto-Union och
Mercedes med en halv miljon
riksmark och i Italien pumpar
Mussolini in pengar i Alfa
Romeo vilket ger både märket
och Enzo Ferraris Alfa-team
stora framgångar under det
tidiga trettiotalet.
Marcel Lehoux, fransk
affärsman och racerförare
och tillika en av Hellés ”hemliga” älskare köper i augusti
1933 en av dåtidens vassaste

bilar till henne; en Alfa Romeo
8C ”Monza” som lackas i den
franska blå nationsfärgen.
Med sin nya Alfa Romeo
skördar hon nya framgångar
som tar sin början i 1933-års
Grand Prix de Femmes på
Monlherybanan. En månad
senare kör hon till sig en tredjeplats i Coupe des Alpes,
en andraplats i Marseilles GP
följt av en andraplats i andra
heatet på Monzas GP.
Under loppet på Monza
kommer dock döden lite för
nära då Alfa Romeoföraren
Giuseppe Campari förlorar
kontrollen över sin bil i en
av de bankade fullfartskurvorna då någon spillt olja
på banan, han snurrar och
flyger över kanten på banan
och omkommer omedelbart efter en vådlig luftfärd.
Strax bakom Campari ligger Mario Borzacchini i
sin Maserati som också
han tappar kontrollen på
sin bil. Maseratin slår runt
och Borzacchini kläms ihjäl
under bilen. I heat två där
Hellé tar en andraplats slår
Bugattiföraren Stanislas
Czaikowski runt, bryter ryggen och kan inte ta sig ifrån
sin bil som fattar eld. Även
han omkommer denna mörka
dag och efter loppet återvänder en skakad Hellé Nice till
Frankrike och tävlar inte mer
under 1933.
Under 1934 och -35
fortsätter hon dock att tävla
framgångsrikt med sin blå
Alfa Romeo, nu inte bara
i Grand Prixtävlingar utan
också rallyn, endurancetävlingar och backtävlingar.
Framgångarna gör att hon
snart anses vara den mest
professionella och kompetenta kvinnliga föraren i
världen. Samtidigt har Hitlers
ekonomiska stöd till de tyska
biltillverkarna gjort att dom
ligger långt före alla andra
på tekniksidan och det är
omöjligt för privatister att
hävda sig mot fabriksstallen.
Hon beslutar sig för att lämna
Europa och i juni 1936 stiger
hon iland i Rio de Janeiro och
i bagaget har hon med sig sin
KLÖVERBLADET NR 5-6 2018
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blå Alfa Romeo.
PROBLEM I RIO, KATASTROF
I SAO PAULO

Planen är att tillbringa
sommaren -36 med tävlingar
i Sydamerika och den 7:e juni
står hon som en av fyra bilar
i första startled på Rio Grand
Prix. Hon har en hel del problem under loppet, bland
annat med skräp som flyger
omkring och täpper till kylaren på hennes bil och efter
flera depåbesök slutar hon på
en femtondeplats.
En månad senare är det
dags för nästa lopp, ”Grande
Prêmio da Cidade de Sao
Paulo” med flera av förarna
från förra loppet på startlistan. Hellé startar i näst sista
startled men arbetar sig upp
under loppet. Hon ligger på
tredjeplats när hon på varv 52
tvingas till ett kort depåstopp
och kommer ut som fyra.
Under de kommande varven
presterar hon en bländande
körning och tar in fem sekunder per varv på ledande
Manoel de Teffe, också han
i en Alfa Romeo Monza och
under sista varvet går hon
upp på andraplats. När de
Teffe gör ett misstag och tappar idealspåret i sista kurvan
kommer Hellé ikapp och in
på målrakan kommer de två
Alforna sida vid sida i över
160 km/h.
Vad som händer sedan
är osäkert men det sägs
att en de Teffesupporter
kastar ut en halmbal och en
polisman kliver ut för att ta
bort den, Hellé i sin blå Alfa
styr undan för att inte köra
på polismannen men träffar
halmbalen och hennes bil
voltar två gånger innan den
fortsätter upp på huvudläktaren och dödar sex åskådare.
Ytterligare trettiofyra åskådare
skadas och Hellé som slungas ur bilen när den voltar
flyger genom luften och landar på en av soldaterna som
är utplacerade för att hålla
ordning på publiken. I kaoset
som följer lyfts Hellés kropp
undan från den döde soldaten vars kropp absorberade
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För att hedra en av historiens snabbaste kvinnor. Engelsmannen Christopher Mann har tävlat med sin 8C 2600
Monza i tio år. Vid senaste genomgången av bilen lackades den likadant som Hellés bil. Här under 2017-års
Brooklands Trophy på Goodwood.

Hennes tidigare omärkt grav fick 2010 en minnestavla som visar Hellé, hennes Alfa Romeo 8C Monza och hennes Bugatti 35C.

kraften från landningen och
läggs till en början bland de
övriga döda, men snart upptäcker man att hon lever och
transporterar henne till Santa
Caterina sjukhuset där hon
ligger i koma med en allvarlig
skallfraktur under tre dygn.
Hon vaknar dock upp och
börjar sakta att återhämta
sig. Tidningarna skriver mycket om olyckan och styrkan
hon uppvisar under den två
månader långa konvalescensen gör att hon uppnår hjältestatus. Än idag är namnen
Hellenice och Ellenice vanligt
förekommande på flickebarn i
Brasilien.
Återkomsten till racingen
visar sig dock inte vara så
lätt, Alfa Romeo drar tillbaks
sitt stöd då de är rädda för
dålig publicitet och ingen
annan tillverkare vågar satsa
på en förare som haft så
svåra skallskador. 1937 dyker
dock en ljuspunkt upp i form
av marknadsteam från oljebolaget Yacco Oil. Dom ville
sätta ihop ett lag bestående
av enbart kvinnliga förare
som skulle köra ”flat-out” på
Montlherybanan i tio dagar
och tio nätter. Hellé tackar ja
och den 18 maj 1937 startar
teamet bestående av Odette
Siko, Simone de Forest,
Claire Descollas och Hellé

man höjer sin röst så att
alla hör när han anklagar
Hellé Nice för att ha varit en
Gestapoagent under kriget
och att det är en skam för
motorsporten att hon tillåts
närvara vid evenemanget.
Mannen är Louis Chiron, en
av grundarna till Monaco
Grand Prix, dessutom racerförare och en mycket mäktig
man med stort anseende i
motorsportens kretsar. Chiron
har ända sedan det tidiga
trettiotalet haft ett ont öga till
Hellé, kanske accepterade
han inte en kvinna som var
lika snabb som männen på
världens racerbanor, kanske
hade hon satt sig upp mot
honom tidigare under karriären. Teorierna är många men
en sak är säker; detta var en
oerhörd förödmjukelse som
med omedelbar verkan satte
stopp för hennes karriär.
Efter tävlingen lämnades
en protest till Presidenten för
Automobile Club de Monaco,
medgrundare till Monaco
GP och en av Louis Chirons
närmaste vänner samt senare
även en stämningsansökan till
rättstribunalen i Monaco där
Hellé Nice ville får sitt namn
rentvått och även en skriftlig
ursäkt från Chiron. Ursäkten
kom aldrig och vid en undersökning 1955 visade det sig

Nice i en Matford försedd
med en sidventils Ford V8:a
på dryga 3,6 liter med smeknamnet ”Claire”. Tio dygn
senare har kvartetten tillryggalagt 3000 mil med en medelhastighet på över 140 km/h,
satt 10 nya uthållighetsrekord
och 15 internationella hastighetsrekord varav flera gäller
än idag. Hon hade nu bevisat
att hon fortfarande var att
räkna med på racerbanorna.
Under 1938 och 1939
ställer Hellé bara upp i några
få lopp men vinner i alla
fall bergsloppet Course of
Comminges, några få veckor
senare invaderar Hitler Polen
och i juni 1940 marscherar
Tyska trupper in i Frankrike.
KRIGSÅREN

Under krigets två första år
lever Hellé Nice tillsammans
med sin älskare Arnaldo
Binelli i en enkel lägenhet i
Paris, ett stort steg bort från
det flärdfulla och äventyrliga levernet hon var van vid.
Hösten 1943 flyttade de till
en nybyggd villa i Nice som
dittills varit förskonat från
krigets fasor och blivit något
av en fristad för Frankrikes
judiska medborgare. Oturligt
nog ockuperar Hitlers styrkor
Nice från och med september
1943 och konfiskerar hus

och egendom som tillhör
folket i staden. Nazisterna
gör staden till en bas där de
förbereder sig för att möta
de allierade styrkorna. Nice
hade förvandlats från att vara
en fristad från kriget till att
vara en mycket otrevlig och
farlig plats att befinna sig på.
Hellé och Arnaldo höll en låg
profil och undvek på så sätt
problem.
När kriget tog slut var
Hellé 45 år och hade mycket
svårt att övertyga sponsorer
och organisatörer om att hon
fortfarande var konkurrenskraftig bakom ratten på en
tävlingsbil. Hennes vän Anne
Itier föreslog att de skulle
ställa upp i 1949-års Monte
Carlorally, en tävling som
hårdbevakades av pressen
och kunde ge mängder av
publicitet om allt sköttes rätt.
Men än en gång skulle det
visa sig att ödet hade andra
planer för Mlle Nice…
ANKLAGELSER,
EN FÖRSTÖRD KARRIÄR
OCH ETT LIV I SPILLROR

Kvällen före starten av
Monte Carlorallyt hölls en stor
fest där förare, organisatörer, kändisar och sponsorer
deltog. Hellé samtalade med
sin codriver Anne Itier och
några vänner när en reslig

att inga som helst dokument
om hennes stämning mot
Chiron fanns att uppbringa,
troligen hade man sett till att
allt ”försvann” för att skydda
Louis Chiron.
Undersökningar gjordes
däremot angående Hellés
påstådda kopplingar till
Gestapo men varken då eller
senare fann man några som
helst bevis för att hon hade
haft något med dem att göra,
istället förmodades det att
Louis Chiron hade dragit
egna slutsatser på grund av
att Hellé Nice hade varit nära
vän med några av de tyska
förarna före kriget. Chiron
drog slutligen tillbaks sina
anklagelser men då var det
redan för sent, hennes karriär
var över.
1951 försökte hon att
komma tillbaks en sista gång
då hon var anmäld till det
mindre Nice Grand Prix. Hon
ersattes dock av en yngre
förare, ett beslut som troligtvis grundade sig på att hon
nu var över femtio år och
inte hade kört ett Grand Prix
sedan den där ödesdigra
dagen med olyckan i Sao
Paulo 1936.
DE SISTA ÅREN

Hellés liv blev alltmer
miserabelt, Arnaldo bedrog

henne och 1960 försvann
han ur hennes liv tillsammans
med hennes sista pengar
vilket lämnade henne med
sviktande hälsa, utan vänner
och ekonomiska medel samt
dessutom hemlös. Samma
sommar sökte hon hjälp på
ett härbärge dit hon kom för
att ha någonstans att sova.
Med sig hade hon endast
några lådor med foton från
sin danskarriär, sin frimärkssamling och en skarpladdad
pistol. Hon skulle aldrig glömma vad Arnaldo Binelli gjort
henne och hade lovat sig
själv att skjuta honom i knäna
om hon någonsin stötte på
honom igen…
Resten av sitt liv levde hon
i extrem fattigdom och utan
vänner, ständigt beroende
av välgörenhets- och hjälporganisationer. Hon blev allt
sjukare vilket gjorde att hon
förlorade sitt tidigare så starka självförtroende och drog
sig undan allt mer. Hösten
1984 togs hon in på sjukhus
då hon skadat sitt ben så illa
att en operation krävdes men
under operationen föll hon i
koma och avled några dagar
senare, den första oktober
1984. En liten dödsannons
publicerades i tidningen Le
Figaro men inga besökare
dök upp på hennes begrav-

ning.
Hennes pokaler och
andra minnen från karriären
såldes av hennes hyresvärd.
Klippböcker, brev och fotografier från hennes liv samlade han ihop och slängde som
skräp och med askan efter
henne begravd i en omärkt
grav var det nästan som att
Mariette Hèléne Delangle aka
Hellé Nice aldrig existerat.
Men historien är inte slut
här…
2004 Publicerar den
brittiska biografiförfattaren
Miranda Seymour boken ”The
Bugatti Queen: In Search of
a Motor-Racing Legend” och
historierna om Hellé Nice blir
aktuella igen.
2008 bildas stiftelsen ”The
Hellé Nice Foundation”, som
förutom att hedra minnet
av en kvinnlig pionjär inom
motorsporten även arbetar
för att stötta kvinnor inom
motorsporten genom att dela
ut stipendier. I september
2010 placerades också en
minnestavla vid hennes grav
på initiativ från Sheryl Greene,
ordförande i The Hellé Nice
Foundation.
Minnet lever alltså vidare
av en kvinna som gav sig in i
en värld med enorma risker,
som krävde hårt arbete och
stor skicklighet som dessutom styrdes av det motsatta
könet. Hellé Nice uppnådde
stora framgångar utan att
komma från någon rik eller
adlig familj. Det mod och
beslutsamhet hon visade upp
gör henne än idag till en förebild för vilken racerförare som
helst, man eller kvinna.
Hon var som man säger
”One hell of a woman”…

www.enzogp.tumblr.com/
grandprixstories
www. petrolicious.com
The Bugatti Queen: In Search
of a Motor-Racing Legend av
Miranda Seymour
www.beaulieu.co.uk
www.bbc.com : The incredible
life story of the first Women’s
Grand Prix winner
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Säkert är det många fler än Nöt-red. själv som undrar:
– Hur länge skall han hålla på med sina evinnerliga hjulnötter? Svaret är att varje gång skall vara den sista…
– Hur undviker Nöt-red. att samma frågor dyker upp år efter år? Svar, det kan han inte…
– Är uppgifterna lika svåra som vanligt? Svaret är, frågorna har aldrig varit lättare än i år, men svaren kan vara nog
så knepiga…
– Är priset till segraren det vanliga, fritt medlemskap i Club Alfa Romeo kommande år? Svar: Javisst…

NÖTREDAKTÖR: BJÖRN SANDBERG

UTNÖTNINGSKRIGET FORTSÄTTER,
HÄR ÄR ÅRETS HJULNÖTTER!
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Som vanligt är det tillåtet att motivera svaren, inte minst om man är osäker på om de är korrekta! En nyhet för i år är
att maximalt antal poäng anges efter varje uppgift. (p)
Svar-instruktioner finns efter sista frågan. Lycka till!
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1. Sir Jack Brabham
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1. Mulhouse

X. Arese

2. Los Angeles

7. En Grand Prix-bil från forntiden. Vilket märke? (1p

3. Kemiska produkter för

1. Alfa Romeo
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2. Sir Graham Hill

8. Endast en av dessa av

2. En klassisk tävlingsbil, med Le Mans-bakgrund. Vilk

en av motorerna kunde
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motorer har tillverkats
Alfa Romeo. Vilken? (1p)

man finna i den? (1p)
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. Vinylskivor för musik har av svårb
egriplig anledning åter blivit
populära. (3p)
1. Tekniken bygger i grunden på snarl
ik princip som i en annan ljudåtergivningsapparat, patenterad 1878
. Vem var uppfinnaren?
2. En 30 cm LP-skiva med 25 minu
ter inspelning per sida roterar med
33
1/3 varv /minut. Hur många spår har
den? (Godkänd tolerans +- 100)
3. Skissen ovanför pickupen visar
en av två vanliga principer för dess
funk tion. Vad kallas den?
4. Pickupens spole /magnet omvandlar
nålens rörelser till svaga elektriska signaler. Dessa måste förutom
att förstärkas, även filtreras. Varfö
r?
5. Ofta talar man felak tigt om picku
pens ”nåltryck”. Om man vill vara
korrekt bör det heta något annat,
nämligen?
6. Finare skivspelare har en anordning
kallad ”antiskating”. Vad är dess
uppgift?

shjul
2. Centrala kodning
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a
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k
ringsmaskin, i bru
2.
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11

l cylin
A. En originell Formel 1-motor… Anta
officiella körsträckan i km?
Den
g.
B. Klassisk Alfa i klassisk tävlin

E. Slutligen, lägg till modellseriens
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och hur? (3p)

(1p )

ovanliga instrument och extravaganta scenerier. De tre bilderna visar företeelser som har
koppling till tre kända verk. Vilken kompositör hör till vilken bild? – För att det inte skall
bli alltför enkelt får du fler än tre att välja på, och endast deras förnamn. Om du vill briljera, svara med både för- och efternamn… (3p)

(3p)
14. Vad blir summan i följande räkneövning?
drar?

C. Antal ramlager för vevaxeln?
ler i motorn?
D. Snygg även i silver. Antal venti
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19. Det finns ett samband mellan dessa två bilder, ett namn. Vilket

20. Kompositörer av klassiska musikverk är inte främmande för att inkludera både
17. Vilket egennamn leder dessa tre bilder fram till?

. Fyra välfy
llda maskinr
um. Vilka bi
tillverkaren,
lmärken rör
modellbetec
det sig om?
kningen kräv
– Det räcker
s inte. (2p)
med

18

. Tre udda farkoste
r, mer eller mindre
framgångsrika…
länder tillverkade
I vilka
s de? (2p )

tresiffriga typnummer!

Svar på nötterna skall vara Nöt-Red.
tillhanda senast 15 januari 2019.

Skicka ditt bidrag till
orso@bredband.net
eller

Björn Sandberg
Hangarvägen 3 - 1701
183 66 TÄBY
KLÖVERBLADET NR 5-6 2018

37

STRATEGISK FÖRSTÅELSE

TEXT: BR DIZDAR

Under de senaste månaderna kan man se hur det strategiska utrymmet har blivit större hos Alfa Romeo Sauber. Detta
kan givetvis kopplas ihop med att finanserna numera är
hyfsat sunda samt att man har en än starkare koppling till
Ferrari. Ett tydligt exempel på detta är det nyligen aviserade samarbetet med Tjeckiska motorsport teamet Charouz
Racing System. Tillsammans skall de bygga en plattform/
talangskola som skall lotsa talanger från lokala Formula 4
serier hela vägen upp till FIA Formula 2. Konkret kommer
man att deltaga i italienska och tyska F4 serier, nya FIA F3
som ersätter nuvarande FIA GP3, och FIA F2 mästerskapen. På detta sätt skapar man en plantskola för framtida
F1 förare åt AR Sauber. I förlängningen blir detta ochså en
plantskola för Ferraris F1 team då AR Sauber ses som ett
supportteam åt Ferrari även om det inte finns någon formell
kommunikation kring det. Det tydligaste tecknet på detta
är förarrokaden inför sösongen 2019 mellan Ferrari och

AR Sauber. Kimi slutar hos Ferrari och börjar hos Sauber,
Leclerc slutar hos Sauber och börjar hos Ferrari, Giovanazzi
som var reservförare hos Ferrari och testförare hos både
Sauber och Ferrai tar en av förarpositionerna hos Sauber.
Det kan väl inte bli tydligare än så.
Åter till Charouz Racing Systems, vilket är ett team som
bildades 1985 i Prag. Idag är de verksamma i F2 med 3 förare, varav en är kopplad till Ferraris förarakademi. De är även
aktiva i tyska ADAC F4 mästerskapet där de även tog hem
mästerskapet.
Sauber har faktiskt en tradition att lotsa fram nya
talangfulla förare upp till de stora ledande teamen och
några exempel på detta är giganten Michael Schumacher,
Felipe Massa, Sebastian Vettel och givetvis legenden Kimi
Räikkönen som vi skrev om i förra numret.
Appropå talanger så har Sauber en kvinlig förare i form
av Tatiana Calderon från Colombia som nu fått chansen

att testa en F1 bil. Det har skett vid två tillfällen varav det
första i anslutning till Mexicos GP och var mer ett filmningsuppdrag. Det andra tillfället skedde vid Ferraris testbana i
Fiorano där hon fick testa 2013 års Sauber C32. Denna bil
kan betraktas som förra generationens bil med V8 och utan
elhybriddrift. Testets huvudsyfte var att bekanta sig med
banan samt hur en F1 bil fungerar och beter sig, ett steg i
hennes fortsatta väg mot en möjlig F1 styrning. Men först
skall hon landa en F2 styrning.
Varför har detta blivit så viktigt helt plötsligt förutom att
det nu financiella muskler? Granskar man F1 världen lite
närmare så kan man se hur utvecklingen har gått de senaste
åren. En del team har börjat knyta till sig talanger i ett tidigt
skede och stöttat dem finansiellt eller öppnat ”dörrar” åt
dem genom att se till att de får en förarplats i bättre team
osv. Under de två senaste åren så kan man se hur snett det
kan gå om man inte har fokus på detta arbete och här kan

man se att både Ferrari och Mercedes har haft problem
då man har haft timingproblem med när talangerna skall
slussas in i F1. Ingen vill riska med unga oerfarna förare i
sina egna stall då det är för mycket pengar och prestige på
spel. Detta har lett till att man sökt liera sig med andra team
för att erbjuda en plats åt sina talanger i dessa team. För
Ferrari har det blivit amerikanska HAAS och numera även
Sauber som blivit änn tydligare sedan vårt Alfa Romeo blivit titelsponsor. Håll gärna lite koll på vilka som kommer att
köra åt det Tjeckiska teamet Charouz Racing Systemi olika
klasser för de kommer garanterat lotsas mot en F1 styrning
hos AR Sauber förutsatt att de är framgångsrika. Det vore
extra roligt om vi kunde få in svenska förare via denna kanal.
Svenska framtidsnamn som bör nämnas är Linus Lundkvist,
Hampus Ericsson och Rasmus Lindh.

FOTO: SAUBER
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UPPLÖSNINGEN
TEXT: BR DIZDAR. FOTO: WWW.FORMULA1.COM

genom att kamma hem 4:e platsen i loppet och därigenom säkrar förartiteln till sig själv genom en mycket stark säsongsavslutning. Stort grattis till Hamilton! Annars är detta återigen en
stark tävling av Alfa – Sauber där Leclerc slutligen står som 7:a
och Markus som 9:a. På podiet står som vanligt toppteamen
med ett Red Bull och Verstappen som en ganska överlägsen
segrare 17 sekunder före Vettel och ytterligare långt efter kör
Räikkönen in på en tredje plats.

USA
Austin Texas USA, vilken minnesvärd tävling detta skulle
komma att bli för Kimi Räikkönen. Efter 2044 dagar för Ferrari
så tar han sin första seger sedan Australien 2013 och 112 race
sedan senast det hände.
39 år ung och sin 21:a seger är han den äldste föraren att
vinna ett F1 lopp sedan Nigel Mansell vann sitt sista lopp 1994.
Kimi var kung idag och som han var värd det! Han bokstavligen
snuvade segern från Verstappen som slutade tvåa efter en tät
kamp sida vid sida med Lewis Hamilton som till slut fick ge sig
något varv före målgång och slutade trea efter att han hamnat
ur spår och kom lite väl brett i en kurva och därför Verstappen
kunde hålla undan in i mål. Hamilton kunde avgjort VM-titeln
med seger eller en andra plats i loppen men där nu kampen om
förartiteln ytterligare lever vidare (nåja, lever och lever…) till
nästa lopp i Mexico.
För Alfa Romeo – Sauber slutade det med en dag tyvärr utan
poäng. Leclerc som startade 9:a i loppet och säkert hoppats
på poängplats tvingades bryta loppet pga tekniskt fel efter en
tidig battalj med Romain Grosjean i Haas Ferrarin. Grosjean har
av någon anledning verkligen en förmåga att hamna i incidenter
om och om igen. Denna gång ledde tilltaget till nedflyttning vid
starten i nästkommande race dvs Mexico.
Träningarna funkade bra för Alfa – Sauber och lovade gott
men tyvärr hade Marcus Ericsson ett jobbigt kval som ledde till
att han fick starta som 16:e bil, en dryg sekund efter sin stallkamrat i kvalet, men faktiskt gjorde ett lysande race där han
slutligen nådde 12:e plats som senare blev omvandlat till 10:e
och sista poängplats efter en mycket stark körning, då Ocon i
Force India och Magnussen i Haas diskades i efterhand. Ocon
för att överskridit gränsvärdena för bränsleflöde under första
varvet och Magnussen för att ha förbrukat mer än 105kg bränsle under loppet. Tuffa regler och hårda straff men så är det!
Spekulationerna om att de båda Alfa - Sauberbilarna kör
med olika mappning från Ferrari figurerar hårt på diverse chatforum och det är väl inte utan att man undrar hur det egentligen
står till när det plötsligt skiljer så mycket mellan bilarna och
nästan alltid när det är dags för FP3 och kval.
MEXICO
Här avgör således Hamilton årets F1 cirkus som förväntat
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BRASILIEN
Årets näst sista tävling i Brasilien bjöd på väldigt spännande
resultat av Alfa Romeo Sauber. Båda bilarna nådde Q3 där så
Marcus drog det längsta strået med 7:e plats i kvalet och bästa
kvalresultatet i hans F1-karriär, där Leclerc nådde placeringen
direkt efter. En mycket stark prestation av Marcus som så här i
slutet av säsongen verkligen visat att han definitivt kan matcha
de mer namnkunniga förarna på gridden bara förutsättningarna
finns där. Väl sen i racet fick de båda Alfa-Sauber-bilarna starta
i pos. 6 & 7 då Ricciardo fick 5 platsers nedflyttning, eftersom
man var tvungen att byta en elektrisk kraftenhet. Tyvärr så blev
racet ingen lyckad dag för Marcus då han redan efter installationsvarvet fick problem men bilen då delar av golvet lossnade
vid utfarten från depån och teamet kämpade febrilt att få det
på plats igen när bilen stod på startrutan. När väl loppet gick
igång fick Marcus en riktigt dålig start och kort därefter även
körde ihop med Grosjean i en av Haas-bilarna. Den tillfälliga
reparationen på gridden fungerade inte heller utan delarna
lossnade i de inledande kurvorna och med därtill kraftiga skador efter sammanstötningen med HAAS bilen så var han tvungen
att bryta loppet efter 20 varv på grund av en okörbar bil med
nästan obefintligt aerodynamiska grepp. Leclerc gjorde däremot en lysande insats där teamet prickade strategin perfekt
och Leclerc gjorde inga misstag och imponerade stort med en
slutlig 7:e plats dvs ”best of the rest”. Alfa Romeo – Sauber går
verkligen från klarhet till klarhet i andra halvan av säsongen
efter sommaruppehållet.
Vann loppet gjorde slutligen en förvånad Hamilton för
Mercedes före Verstappen i Red Bull och Räikkönnen för
Ferrari som precis lyckades hålla undan från en vilt jagande
Ricciardo. Vettel slutade femma efter ett mindre lyckat race
för hans del. Att Hamilton förvånande vann loppet berodde
nämligen på en väldigt omtalad incident mellan Verstappen
och Ocon i Force India där den förste var i klar ledning när han
så höll på att bli ovarvad av Esteban Ocon som var betydligt
snabbare i kurvorna med betydligt fräschare däck. Det hela
slutade med att de båda körde ihop med följd att båda snurrade av banan och därigenom passerades Verstappen av en
förvånad Hamilton. Frågan som direkt uppstod var naturligtvis
vems felet var? Ja, om det tvistar de lärde, men tävlingsdomaren dömde ett tidsstraff till Ocons nackdel. En frustrerad
och klart besviken Verstappen konfronterade så Ocon vid den
obligatoriska invägningen efter loppet där han plötsligt började
puckla på en förvånad Ocon, då han uppenbarligen inte var
helt nöjd med Ocons förklaring till incidenten. Detta tilltag från
Verstappens sida slutade med böter och två dagars samhälls-

tjänst. Verstappen visade verkligen känslor här om än något
omoget och valpigt sätt, men det är väl sådant här som sätter
färg på F1-cirkusen både på banan och utanför oberoende
av vad vi tycker om det. Är övertygad om att de Amerikanska
ägarna älskar detta då det skapar rubriker och uppmärksamhet
i media för F1.
ABU DHABI
Så var vi framme vid årets sista lopp på Yas Marina Circuit i
Abu Dhabi för 2018 års F1 säsong!
Alfa Romeo Sauber har gjort en fantastisk förbättring av
materialet om man ser till hur säsongen började då man bokstavligt talat parkerade i botten av startfältet till att nu vara ett
starkt mittenstall eller till och med s.k. ”Best of The Rest”, d.v.s.
efter Mercedes – Ferrari – Red Bull. De är de facto det team
som förbättrat sig mest under en och samma säsong.
Under träningspassen FP1 och FP2 så testade alla stall olika
körinställningar och däckstrategier så det var ganska svårt att
dra några slutsatser pga temperaturskillnader på 15° i luften.
Alltid samma visa i Abu Dhabi. Det skiljde som vanligt en dryg
halv sekund mellan Marcus och Leclerc och man låg i mittfältet
rent tidsmässigt. Väl vid FP3 så kunde man ana att förutom
de tre toppstallen att både Haas och Renault hade starka kort
och likaså Alfa Romeo – Sauber genom Leclerc. Väl i kvalet så
var Mercedes starkast med båda bilarna i topp med nykorade
världsmästaren Hamilton i täten. Därefter dubbelt Ferrari och
dubbelt Red Bull. Sauber placerade sig som 8 genom Leclerc
och 12 med Ericsson. Vad som kanske var mest spektakulärt
var Leclerc’s varvtid i sektor 1 och 2 länge var snabbast av alla
för att sedan tappa i sektor 3. Det antyddes kanske för första
gången av Markus att de båda Sauber-bilarna inte körde med
samma effekt i kvalet. Detta har vid ett flertal gånger också
påpekats av Haas då man hävdat att Ferrari inte mappat deras
eller för den delen Saubers Ferrari-motorer lika som Ferraris.
Det är ju naturligtvis svårt att bevisa men indikationerna har
varit många att så är fallet, speciellt i slutet av säsongen.
Kanske inte riktigt fair play men det är väl så att Ferrari vill hålla
lite fördel och även testa Leclerc inför kommande säsong då
han ersätter Räikkönen i Ferrari.
Väl i racet så blev som väntat Hamilton för svår att slå, han
var helt enkelt för snabb för övriga förare. Vettel slutade två och
Verstappen trea vilket kan ses som symbolisk då just dessa tre
förare avslutat säsongen starkast. Just Verstappen har gjort
en väldigt stark säsongsavslutning efter sommaruppehållet
vilket som sagt tog honom ända upp till P4 i totalen strax efter
Kimi som slutade P3. Alfa Romeo – Sauber slutade slutligen på
en 8:e plats i mästerskapet där man tog sig förbi Toro Rosso
under slutfasen av säsongen och sånär även ifatt Force India
med endast 4 poäng skillnad. I förarmästerskapet slutade
Leclerc på 13:e plats, där han lyckades ta sig förbi Grojean i
sista loppet, och Marcus på 17:e plats vilket betyder att det
var hans bästa säsong under hans F1 karriär och i paritet med
säsongen 2015 som var hans första hos Sauber. Tyvärr så kör
som bekant inte Marcus Ericsson för Alfa Romeo - Sauber
under nästa säsong då han ersätts av Kimi Räikkönen, utan går

över till Amerikanska Indy Car serien där även Felix Rosenqvist
kommer att finnas. Marcus kommer istället ikläda sig rollen som
3:e förare och ambassadör för Alfa Romeo – Sauber. Sedan får
vi se om han verkligen blir 3:e eller 4:e förare med tanke på att
han har fullt uppdrag i Indy vilket kanske blir lite väl tufft schema med kolliderande scheman.
Efter avslutande loppet i Abu Dhabi följde ett däckstest
med 2019 års däck från Pirelli där man smakar på kommande
säsongs däcksblandningar. Där flyttade således Kimi över till
Alfa Romeo – Sauber och likaså flyttade Charles Leclerc in till
Ferrari. Värt att notera under dessa två testdagar så presterade
Leclerc en drygt 4 tiondelar snabbare tid än Vettel på samma
gummiblandning i Ferrari. Skall bli mycket intressant att följa
vem som kommer bära ledartröjan hos Ferrari under säsongen
2019. Kimi Räikkönen bakom ratten i en Alfa Romeo – Sauber
för första gången, avverkade 102 varv innan han slutligen fick
parkera bilen på banan med tekniska problem. Ska även bli
intressant att följa Alfa Romeo – Sauber och Kimi under 2019
års säsong och se om de fortsätter med framgångarna som de
gjort under 2018. Stallchefen Vasseur har ju som bekant uttalat
sig att man har för avsikt att utöka arbetsstyrkan i Hinwil från
400 man till 600 och därigenom skapa bättre förutsättningar för
att få till ett starkt paket inför kommande säsong.
Låt oss verkligen hoppas på en minnesvärd kommande
säsong under 2019 med Alfa Romeo - Sauber kanske ända upp
på pallplats under något lopp, även om det tyvärr sker utan
svenskt närvaro i stallet.
Hamilton står således som värdig 5-faldig mästare formula 1
säsongen 2018 på 408 poäng. Sebastian Vettel blir tvåa på 320
poäng och Kimi Räikkönen på en tredje plats på 251 poäng,
tack vara sin seger i Austin Texas skulle jag vilja påstå, annars
hade säkerligen en starkt spurtande Max Verstappen snuvat
honom på den platsen som nu istället slutade fyra på 249
poäng, eller möjligen Bottas som slutligen slutar femma på 247
poäng.
Hur gick det då för vårt kära Alfa Romeo – Sauber? Jo,
Leclerc slutar på 13:e plats med sina 39 poäng och Marcus
Ericsson slutar på 17:e plats med sina 9 poäng. Som stall slutar
Alfa – Sauber 8:a endast före Toro Rosso och och Williams och
möjligtvis gamla Force India, om man nu kan räkna så.

F1 Champion 2018 – Lewis Hamilton
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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!

Balsamicoglaze till revbensspjäll

En smakrik glaze kan förgylla vilken köttbit som helst. Pensla balsamicoglazen på
färdiggrillade revbensspjäll och strö över hackad persilja.
Receptet är framtaget av Zeta i samarbete med Markus Aujalay.

Ingredienser (4 portioner)
1-1 1/2 kg korta revbensspjäll färdiggrillade
1 kruka persilja hackad
Glaze
1/2 dl japansk soja
1/2 dl Balsamvinäger.
3 vitlöksklyftor finrivna eller pressade
1 msk Vitvinsvinäger
1 msk Extra jungfruolivolja
1 msk honung

Koka ihop samtliga ingredienser
till glazen tills hälften av vätskan
återstår.
Dela revbenen och pensla på de
färdiggrillade revbensspjällen.

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

Strö över hackad persilja.

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,
HÄLLE LIDER 8, LGH 1102, 459 32 LJUNGSKILE

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 FCA Sweden AB. Giltig t t.o.m 30 september 2018. För mer info kontakta din lokala Alfa Romeo-åter försäljare.

