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SALUTE!
ROBERT HULTMAN

 LEDAREN        ROBERT HULTMANI DETTA NUMMER

PARANTESER 
OCH IKONER

Med konceptbilen Tonale 
presenterade Alfa sin första 
”elbil”, en hybrid. Ungefär 
samtidigt meddelade den 
kinesiska staten att man 
kommer att fasa ut sitt stöd 
till tillverkningen av elbilar 
med lithium-batterier, dvs 
elbilar som vi känner dem. 
Vätgas och bränsleceller är 
framtiden menar de. 

När det gäller elbilar har 
Alfa Romeo hamnat lite på 
efterkälken. Det dröjde länge 
innan Alfa Romeo presente-
rade sin första elbil. Jag har 
tidigare skrivit att jag tror att 
det varit både nödvändigt 
och smart av en tillverkare 
som i många år levt på grän-
sen till undergång. Att i det 
läger hålla sig med en egen 
elbilsutveckling hade varit 
ohållbart. Bättre då att ligga 
lågt och låta andra stå för 
utvecklingen och för de dyra 
misstagen.

I takt med att elbilsentusi-
asmen vuxit har också de kri-
tiska rösterna blivit fler. Elbilar 
är bra för miljön, åtminstone 
miljön närmast elbilen. Men 
batterier innehåller ämnen 
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som litium, kobolt, mangan, 
koppar och nickel. Utvinning 
och bearbetning kräver energi 
som orsakar stora CO2-
utsläpp. (Så pass mycket att 
elbilens hela miljöfördel äts 
upp enligt en tysk studie. 
Koldioxidutsläppen från en 
Tesla är enligt studien större 
än från en dieselmerca om 
man tar med tillverkningspro-
cessen i kalkylen)

All den el som ska produ-
ceras för att driva elbilarna 
har miljöpåverkan. Och det 
är mycket el som ska produ-
ceras om alla bilar ska vara 
elbilar.  

Även om elen räcker till så 
är ett problem att kraftnäten 
inte räcker till för att ta elen 
till de befolkningstäta delarna 
av landet om man ska köra 
väldigt många elbilar där. 
Elbilar kräver med andra ord 
ordentliga infrastrukturinves-
teringar. Och kanske t o m 
ökad elproduktion, vilket kan 
vara svårt att förena med krav 
på att elen ska komma från 
förnyelsebara källor.

Så då är bränsleceller allt-
så lösningen? Ja det verkar 

märken som Honda, Toyota 
och Hyundai tro. De tillverkar 
redan vätgasbilar.  Snabbare 
laddning, enklare infrastruktur 
för vätgas än för el… fördelar-
na är många.

Kanske står vi inför ett 
paradigmskifte där vätgas 
och bränsleceller tar över 
som framtidslöfte. Om bat-
teridrivna elbilar bara blir en 
parantes i bilhistorien gör det 
inget om Alfa Romeo inte 
gjorde något större avtryck i 
den parantesen.

Själv har jag, som van-
ligt, ägnat en del tid åt 
Bertonekupén. Ingen eldrift, 
inga bränsleceller bara en 
gammal sugmotor med för-
gasare. Och just förgasare 
har jag tvingats lära mig en 
del om på sistone. Men vad 
gör man inte för förmånen 
att ratta en Giulia GT. En 
ikon snarare än en parantes. 
Precis om det brukar vara när 
vi talar om Alfa Romeo.

Fototävling 2019!

Svezia

Härmed utlyser vi 
Club Alfa Romeo Svezias 

Fototävling 2019. 

Skicka in din bästa, roligaste, tokigaste eller mest romantiska 

bild till nyheter@alfaromeo.org för att delta i 2019-års 

fototävling. Skriv gärna en eller ett par rader om vad bilden 

föreställer och var den är tagen. Enda kravet är att det skall 

finnas någon koppling till Alfa Romeo med i bilden.

Bilderna kommer att publiceras i återstående nummer av 

Klöverbladet 2019 och tanken är att medlemmarna kommer att 

kunna rösta på bilderna via hemsidan www.alfaromeo.org

Resultatet av omröstningen kommer att publiceras i 

Klöverbladet nr 1/2020 och fina priser kan utlovas!

Å fram med kameran och knäpp en bild på något av 

sommarens äventyr med din Alfa Romeo!
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MANUS/MATERIALSTOPP 2019 
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 VÄL-
DIGT STOR ARBETSBÖRDA ÖVER NÅGRA FÅ DAGAR OM ALLA SKICKAR IN MATERIAL SÅ SENT SOM MÖJLIGT. 

MANUSANVISNING
BIDRAG I ALLA FORMER MOTTAGES TACKSAMT. E-POST ELLER MATERIALET NEDBRÄNT PÅ CD ÄR ATT FÖRE-
DRA MEN VANLIG POST FUNGERAR OCKSÅ. KONTROLLERA ATT BILDERNA HAR GOD KVALITET MED EN UPP-
LÖSNING PÅ MINST 300 DPI 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 FÖRBE-
HÅLLER SIG RÄTTEN ATT FRITT ÄNDRA I MATERIALET SAMT BESLUTA OM VILKET NUMMER MATERIALET 
PUBLICERAS I.

MATERIAL SKICKAS PER E-POST TILL NYHETER@ALFAROMEO.ORG. VANLIG POST SKICKAS TILL NYHETS-
REDAKTÖRENS HEMADRESS SOM DU HITTAR I REDAKTIONSRUTAN.
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ROBERT HULTMAN, 

VÄSTERGÖKSVÄGEN 32
162 71 VÄLLINGBY

NATTLIG KONTAKT
Då var ännu ett nummer av 
Klöverbladet färdigställt, för 
personlig del det nummer 
som varit roligast att göra. Att 
det blev roligt att göra just 
detta nummer beror inte på 
någon speciell artikel utan på 
mångfalden av ämnen och 
artikelförfattare, inflödet av 
artiklar har inte varit så här 
bra någon gång under min 
korta tid som redaktör. 

Jag tycker att detta visar 
på att det faktiskt finns ett 
intresse bland många av 
medlemmarna att skriva artik-
lar till tidningen och därmed 
dela med sig av sin lilla del 
av livet med Alfa Romeo. Jag 
vill här passa på att tacka alla 
som bidragit till ett fantastiskt 
nummer, ingen nämnd och 
ingen glömd. Tillsammans 
gör vi Sveriges bästa klubb-
tidning!

Vad har hänt sedan sist 
då? Jo, årsmötet i Göteborg 
har till exempel avverkats. 
Vi var väl inte så många 
som dök upp med tanke på 
att klubben har över tusen 
medlemmar men vi som var 
där hade mycket trevligt. För 
egen del knöts många nya 
kontakter, något som jag 
känner är viktigt i min redak-
törsroll.

Just det där med kontakt-

sökandet kan ju te sig lite 
olika. Jag använder Facebook 
ganska mycket för att delta i 
diskussioner och ”hålla koll” 
på vad som händer. När jag 
för ett tag sedan slängde ut 
en fråga relaterad till artiklar-
na om Zagatos hundraårs-
jubileum fick jag omgående 
ett antal svar. Bland annat 
resulterade det i ett långt och 
givande samtal med Björn 
Nilsson nere i Skåne om 
Zagatobilar i synnerhet och 
gamla Alfor i allmänhet. Ska 
man skriva artiklar om äldre 
Alfa Romeos är en sådan till-
gång guld värd.

Ett annat exempel är när 
jag sökte kontakt med Jesse 
Diephuis som skapat design-
studien Alfa Romeo Stella. 
Jag slängde iväg en fråga till 
honom på messenger där jag 
ville ha tillstånd att publicera 
hans bilder i Klöverbladet. 
Den förfrågan resulterade 
i en och en halv veckas 
dagliga (och ibland nattliga) 
kontakter om hans projekt, 
designvärden, Alfa Romeo, 
Klöverbladet och även vår 
svenska Alfa Romeoklubb. 
Lika intresserad som jag 
var av hans projekt var han 
intresserad av hur det var att 
vara medlem i en klubb för 
ett klassiskt märke som Alfa 

Romeo. Vem Jesse var hade 
jag ingen aning om men det 
visade sig så småningom att 
han är en av ”höjdarna” på 
Fords designstudio i Detroit…

Sämre gick det när jag 
försökte kontakta Zagato. 
Dom hade inget som helst 
intresse att framträda i någon 
liten svensk klubbtidning och 
avböjde också att svara på 
frågor. Det är inte alltid kon-
taktsökandet lyckas.

Tittar vi framåt så har vi en 
sommar fylld av intressanta 
evenemang framför oss. När 
denna tidning kommer ut 
har ju redan första majträf-
farna på Krapperupp och 
Skokloster ägt rum, CAR 
Challenge har haft sin pre-
miär och eventuellt är även 
utställningen på Tjolöholm 

avklarad. Förhoppningen är 
att vi här i Klöverbladet skall 
kunna lämna fylliga rapporter 
från flertalet av evenemangen 
som äger rum med hjälp av 
material som ni medlemmar 
skickar in till oss, så ta med 
kamera och ”antecknings-
block” när ni åker på träffar, 
resor och dylikt!

Den svarta GTV´n håller 
som bäst på att monteras 
ihop, något försenat som 
vanligt eftersom jag hittade 
spår efter en tidigare brand i 
elsystemet. Det var bara att 
avbryta ihopmontering av 
inredningen och börja sprätta 
upp elsystemet. Allt gick att 
åtgärda så nu är målet att den 
ska vara klar till banmötespre-
miären på Gelleråsen.
VI SES!

ORDNINGEN ÄNTLIGEN 
ÅTERSTÄLLD 

Jag har ju tidigare berättat 
om ett mindre hjärnsläpp 
som raderade min vagnspark. 
Jag vet inte egentligen varför 
så skedde men plötsligt var 
gården tom. Både min 75:a 
och min 156 GTA fick respass 
efter övervägande av alldeles 
för kort karaktär. Men det var 
mycket jobb på 75:an och 
GTA´n var egentligen bara 
ett impulsköp för att få en 
åkbar Alfa under sommaren. 
Någonstans tyckte jag också 
att sonens alla Alfor behövde 
min hjälp och ingen tid fanns 
för mina egna. 

Jag hade väldigt fel. 
Sonen går ju fordon och kla-
rar det mesta själv eller med 
hjälp från skolan. Så därför 
gapade hålet i garaget tomt 
och en köpesannons lades 
ut på hemsidan. Inga riktigt 
intressanta förslag landande 
i inkorgen och misströstan 
började ta vid. Lagom till jul 
dök en fin Milano upp men 
den var egentligen för fin och 
för dyr. Det blev ingen affär. 

Nu gapade hålet 
avgrundslikt och sökandet 
tog orimliga proportioner och 
modeller som var ointressan-
ta tidigare började bli gång-
bara i tanken. Jag hade nog 

vid det här laget i princip gett 
upp när en annons hör och 
häpna dyker upp i Jämtland. 
Det är oftare blixten slår ner 
två gånger på samma stäl-
le. En Alfa 75 Milano. Svart. 
Swish på momangen. Klart! 
Helt osedd givetvis.

Dessutom hade säljaren 
bråttom för att göra utlands-
tjänst så denne gentleman 
erbjuder sig att leverera bilen 
hem till dörren. Nu kom ju 
bilen dock med punka på alla 
fyra och med svårt oxiderad 
lack efter att ha stått ute de 
sista 8 åren. Tanken läcker 
så en dunk med slangar 
nedstuckna ståendes i reser-
vhjulsbaljan var installerad. 
Den såg bra ledsen och 
sorglig ut och inte alls som i 
min fantasibild. Visst vemod 
och en tanke på att sälja 
vidare ska erkännas. Men 
kanske kan det lura en pärla 
under oxiden. Löv finns till en 
hel skog överallt. Jag vet att 
man inte ska starta bilar som 
stått i så många år men jag 
kunde helt enkelt inte låta bli. 
Batteriladdare på och sedan 
ljuv Bussosång under huven. 
Lite lät förbryllad över den fina 
sången börjar det roliga med 
att forska i bilens historia. Det 

visar sig att den bara gått 
13.000 mil. Det sitter ett flång 
nytt avgassystem på och det 
är stämplat i serviceboken 
ända fram till avställningen. 
Hmm… Första ägaren är en 
trafikskola i Umeå och det 
är då jag förstår det märkli-
ga fästet på kardantunneln. 
Bilen har varit körskolebil med 
dubbelkommando. Hur fräckt 
är inte det? Men vem i hela 
världen driver en körskola och 
tycker att en 75:a är en opti-
mal övningsbil. V6:a och bak-
hjulsdrift i Umeå. En underbar 
människa så klart! 

När väl bilen hamnat under 
vård i garaget så sträcker 
sig förutom sedvanlig ser-
vice repandet till två mjuka 
skärmkanter bak. Resten är 
efter tvättning och polering ett 
överraskande gott skick samt 
helt original. Nej förresten inte 
helt original då bilen är såld 
i norr och uppenbarligen fått 
en släng av detta. Den har full 
motorvärmarinstallation och 
dragkrok monterat. Även det 
ganska fräckt eller hur? 

Bilen är en Platina med 
sedvanlig skinn/mocca, tak-
lucka och AC och nu letas det 
en ny tank så om någon har 
en liggandes är det bara att 
höra av sig. Skärmkanter löste 

Ebay samma kväll jag förstod 
helhetsskicket. Tidigare i livet 
har det sportiga alltid fått råda 
men nu samma år man pas-
serar 50 ska detta få bli en 
originalrenovering. Min första 
faktiskt och det är roligt på ett 
nytt sätt att få leta delar som 
är finare än dem fungerande 
som sitter på plats. Jag tänker 
nog inte ens byta ratten mot 
dito Momo som jag alltid bru-
kar göra. Undrar hur många 
rattnav jag köpt under åren för 
denna dragning. Då mycket 
hellre friskare dragspel till 
stötfångarna och dimljus utan 
sprickor i glasen. 

Tiderna förändras och även 
synsättet på våra hobbybilar 
tror jag. Att min omgivning 
som vanligt inte fattar ett dyft 
om varför man skulle komma 
på tanken att renovera en 
80-tals Alfa beskriver nog mer 
om deras okunnade än om 
min galenskap. Jag hoppas 
att det är så i alla fall….

Förhoppningsvis syns vi i 
Skokloster med min nyfunna 
vän!

Vinterhälsningar från 
Magnus

PS. Ingen som har ett 
dubbelkommando till en 75:a 
liggandes??
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SEKRETERAR-REFLEKTIONER ROBERT SCHMID

AutoKinito Sport – ett kunskapscenter för alla bilfantaster

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

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

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

Skebogatan 5, Uppsala
Tel. 018-50 35 85

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

SERVICE • RESERVDELAR 
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

Auktoriserad för

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

Över 45 år på samma adress!

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

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

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

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

nyheter@alfaromeo.org

INGET ÄR BÄTTRE ÄN MATERIAL FRÅN DIG SOM MEDLEM!

NY STYRELSEMEDLEM

En god vana 
Du aldrig behöver 

vara utan

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

Av en händelse så heter jag 
också Robert som många 
andra i styrelsen i CAR…

Skämt och sido, Robert 
Schmid är mitt namn och jag 
bor med min familj i Stöpen 
som ligger utanför Skövde. 
Det tar ca: 25 minuter att ta 
sig till Kinnekulle Ring från 
mitt hem, vilket är perfekt, för 
det är där jag trivs allra bäst.

Jag har ägt och kört diver-
se Alfa Romeo bilar sedan 
jag fick mitt körkort för drygt 
35 år sedan, allt började med 
en Alfasud och nu kör jag en 
Giulia Super 2.2. Jag hade 
tänkt göra ett uppehåll med 
banmöteskörningen, när jag 
köpte min diesel Giulia den 
22/3-18 men det dröjde inte 
länge innan jag var där igen. 
En avgörande anledning var 
när Squadra Tuning tog fram 
en ”dong” som gjorde att 
all säkerhetsteknik gick att 

stänga av, ett måste vid aktiv 
körning på bana. Blir inte så 
kul med antispinn och antis-
ladd när det börjar svänga 
ordentligt. Squadra Tuning 
var dock inblandade i min bil 
innan beslutet om bankör-
ning togs, då jag direkt efter 
inköpet lät dem modifiera min 
ECU till att leverera 242 hk & 
520 Nm.

Jag har tagit över rollen 
som sekreterare i styrelsen 
efter Robin Nyqvist, ingen 
aning om vad jag gett mig in 
på men det kommer nog gå 
bra. Skall också hålla på med 
lite digital marknadsföring 
samt annonsförsäljning till vår 
eminenta klubbtidning KB, 
detta tillsammans med Patrik 
Germundsson. När jag inte 
tänker på Alfa Romeo så har 
jag nog dött, för Alfa Romeo 
finns med mig 24/7 på något 
sätt, jag är mer eller mindre 

Våra banmöten 
erbjuder mycket

Har du aldrig varit på något av våra 
banmöten är det dags! 

Antingen anmäler du dig som förare i klass C, 
vår prova-på-klass eller så tar du några varv 

på ”lugna halvtimmen”.  
På några banmöten finns också möjlighet att 

åka ”race taxi”, dvs att följa med en av klubbens 
racerförare i dennes bil.

besatt. Alfaviruset tog mig 
redan som barn och jag har 
aldrig blivit, eller ens velat, bli 

av med det sedan dess. 
ALFA ROMEO + ROBERT 
SCHMID = SANT

Auto Alfa
Auto Alfa Väst AB

August Barks Gata 23, 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel. 031 - 47 80 25
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KALENDER 2019
Årets kalender innehåller lite mer evenemang än tidigare, 
både här i Sverige men också arrangemang som våra 
systerklubbar i Norge och Danmark håller. Vi har också 
med markander, historicracingtävlingar, utställningar mm 
som arrangeras av klubbar eller andra arrangörer som inte 
är knutna till vårt märke. Tanken är dock att det är sådant 
som medlemmarna i klubben kan vara intresserade av.
Om någon har eller känner till ett evenemang som man tror 
är lämpligt att publicera i kalendern kan det skickas in till: 
nyheter@alfaromeo.org

Maj
1  Italiensk fordonsträff, Skokloster. 
Info: www.alfaromeo.org
1  Italienarträff på Krapperups slott, Höganäs. 
Info: www.autostoriche.se   
Kontakt info@autostoriche.se
10-12  Kinnekulle Historic Meeting. Kinnekulle Ring, 
Götene. Historic Racing. www.rhkswe.org
11  CAR Challenge race 1och 2, Gelleråsen Arena, 
Karlskoga, med Corsa Italiana
11 Veteranmarknad, Skara Sommarlands Parkering, 
Axvall. www.skaraborgsmotorveteraner.se
16  Sports Car Meeting, Tyllsnäs Udde Camping, 
Borlänge. Möte för europeiska sportbilar kl 17-20. 
Info: Tom Norell 070-224 16 94 / villaparadiset@hotmail.co 
eller Peter Lavmo 070-417 57 84
19  Tjolöholm Classic Motor, Tjolöholms slott söder om 
Kungsbacka.  
Ytterligare information www.tjoloholmclassic.se
25  Alfa Romeo Klub Danmark bjuder in till 7:e årliga 
Boxerträffen i Grindsted, Danmark. Endagsträff med start 
kl 8:30. Frukost (separat anmälan), biltur i omgivningar-
na, grillning mm. (Man är självklart välkommen även om 
man inte har en Alfa Romeo med boxermotor, bara man 
är intresserad av dem) Anmälan senast fredagen 17 maj 

till Steffen Juul Simonsen, boxer@alfaklub.dk eller Tel +45 
21 65 32 44. Göm inte att anmäla om du / ni kommer till 
frukostmaten.
30  Sports Car Meeting, Tyllsnäs Udde Camping, 
Borlänge. Möte för europeiska sportbilar kl 17-20.
30 Jakriborg Prix 2019, Jakriborg / Hjärup. Unika racer-
bilar från 20- och 30-talet tävlar. http://www.jakriborg.se/
uploaded/evenemang/Jakriborg%20Prix%202019.pdf

Juni
2 Hjulets dag, Gräfsnäs. Stor folkfest med teknikhistoris-
ka fordon och maskiner.
https://www.facebook.com/HjuletsDagIGrafsnas/
8  Klubb Alfa Romeo Norge bjuder in till Sommartur 
på Hvaler. Samling vid Isegran, Fredrikstad Norge. Vidare 
info publiceras i facebookgruppen: www.facebook.com/
groups/www.klubbalfaromeo.no
13 Sports Car Meeting, Tyllsnäs Udde Camping, 
Borlänge. Möte för europeiska sportbilar kl 17-20.
15-16  Alfa Romeo Klub Danmark bjuder in till 
Internationell Alfa Romeoträff. I år är det sektion Själlands 
tur att arrangera den Internationella träffen. Mer information 
om träff och anmälan kommer senare. www.alfaklub.dk/
arrangementer
14-16  Velodromloppet Historic GP, Gelleråsen Arena. 
Historic Racing. www.rhkswe.org
15  Car Challenge race 3 och 4, Mittsverigebanan, 
Härnösand.
22  Bankörning och Corsa Italiana, Racing. Rudskogen 
motorcenter, Rakkestad NO. www.corsaitaliana.no
27  Sports Car Meeting, Tyllsnäs Udde Camping, 
Borlänge. Möte för europeiska sportbilar kl 17-20.

Juli
5  Car Challenge race 5 och 6 samt licenskurs. 
Kinnekulle Ring, Götene.

5-7  Svenskt Sportvagnsmeeting, Ring Knutstorp. 
Historic Racing, sportvagnsträff, rally mm. www.sport-
vagnsmeeting.se
6  Klubb Alfa Romeo Norge bjuder in till 
Minnesundtreffet, Endagsträff på Minne Gård, Minnesund 
NO. Vidare info publiceras i facebookgruppen: www.face-
book.com/groups/www.klubbalfaromeo.no
11  Sports Car Meeting, Tyllsnäs Udde Camping, 
Borlänge. Möte för europeiska sportbilar kl 17-20.
20 Halmstad Sport Car Event, Halmstad. Ett årligt åter-
kommande event för alla som älskar sport- och racingbilar 
samt flyg. http://www.halmstadsportscarevent.se/
25  Sports Car Meeting, Tyllsnäs Udde Camping, 
Borlänge. Möte för europeiska sportbilar kl 17-20.

Augusti
3-4  Copenhagen Historic Grand Prix, Köpenhamn. 
Historic racing men också utställningar, bilklubbar, tillbehör, 
restauranger, bokhandel samt mat- och dryckestält och 
lekplats för barnen. Biljetter och info: www.chgp.dk
8  Sports Car Meeting, Tyllsnäs Udde Camping, 
Borlänge. Möte för europeiska sportbilar kl 17-20.
17 (prel.)  Car Challenge race 7 och 8, Vålerbanan, 
Braskereidfoss NO med Corsa Italiana
17  Klubb Alfa Romeo Norge bjuder in till Italiensk Dag 
på Vålerbanan, Braskereidfoss NO. Årets stora evenemang 
i Norge med träff, bankörning och racing. Vidare info publ-
iceras i facebookgruppen: www.facebook.com/groups/
www.klubbalfaromeo.no
17-18 Sportbilsdagen, Västervik. Sportbilsdagen i 
Västervik är ett event sombestår av ett unikt Stadsrace, 
kortege genom stade, grillkväll för deltagara, samt en bilut-
ställning i Gränsö slottspark. http://sportbilsdagen.se
22  Sports Car Meeting, Tyllsnäs Udde Camping, 
Borlänge. Möte för europeiska sportbilar kl 17-20.
23-25  Mantorp Classic Festival, Mantorp Park. Historic 

Racing mm. www.rhkswe.org
24 Sportbilsträff, Stockamöllan. Sportbilsträff för euro-
peiska sport-, rally- och racingbilar till och med 1975-års 
modell. http://mhkskane.nu/hallarod.html
25-26  Spettacolo Sportivo, Zandvoort Circuit NL. 
Internationell träff som arrangeras av SCARB (den 
Holländska Alfa Romeoklubben som också firar sitt 40-års-
jubileum). Racing, utställningar, marknad, klubbmöte mm. 
www.spettacolosportivo.eu/en/

September
5  Sports Car Meeting, Tyllsnäs Udde Camping, 
Borlänge. Möte för europeiska sportbilar kl 17-20.
7  Alfa Romeo Klub Danmark bjuder in till Bella Italia 
2019, Eksecerpladsen, Lindealléen/ Vestergade, i Nyborg 
DK. 8:00-16:00 Möte med utställning av Italienska bilar och 
motorcyklar. www.alfaklub.dk/arrangementer
14-15  Spettacolo Nordico och CAR Challenge race 9 
och 10, Ring Knutstorp, Kågeröd med Corsa Italiana
20-22  Falkenberg Classic, Falkenbergs motorbana 
Historic Racing. www.rhkswe.org  
22  Klassiker på Skokloster med MHS-marknaden, 
Skoklosters slott. www.klassiker.nu samt www.mhs.se

Oktober
5  Bankörning och Corsa Italiana, Racing. Rudskogen 
motorcenter, Rakkestad NO. www.corsaitaliana.no
November
9-10  NEC Classic Motor Show, Birmingham UK. www.
necclassicmotorshow.com/
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Lördagen den nionde mars hölls det årsmöte för Club Alfa 
Romeo Svezia på hotell Waterfront i ett regnigt Göteborg. 
Årsmötet föregicks av ett försäsongsmöte för racingserien CAR 
Challenge där det bland annat diskuterades organisation och 
nyheter inför säsongen 2019. Antalet tävlande som anmält sitt 
intresse för kommande säsong ser mycket bra ut med både 
nya deltagare såväl som återvändare som haft lite uppehåll 
i tävlandet, serien lever alltså vidare och är vid god hälsa. 
Challenge-organisationen kommer dessutom att ha en fast del 
i Klöverbladet under året, ett led i arbetet med att öka synlighe-
ten för både medlemmar och andra intresserade.

Själva årsmötet hade lockat ett drygt trettiotal medlemmar. 
Dagordningen för mötet betades av på ett effektivt sätt där 
ordförande Robert Hultman drog verksamhetsberättelse samt 
kommande års verksamhetsplan och kassör Sune Karlsson 

redogjorde för klubbens ekonomi och budget.
En liten förändring blev det också i styrelsen; det senaste 

årets sekreterare Robin Nyquist tackades av då han lämnade 
sin post och Robert Schmid röstades in som ny sekreterare. 
Förutom sekreterararbetet kommer Robert också att jobba en 
del med klubbens närvaro på sociala medier med mera.

Efter att årsmötet avslutats blev det lite vila för en del och 
mingel för andra inför den gemensamma middagen. Under mid-
dagen sålde Patrik Germundsson och Robert Jakobsson lotter 
inför kvällens lotteri. Axel Lind berättade om och visade bilder 
från sitt deltagande i Le Mans Classic 2018 med en Marcos 
1800, ett mycket intressant och uppskattat inslag.

Efter dessert med tillhörande prisutdelning i lotteriet var 
stämningen på topp och kvällen avslutades med mingel i baren 
tills timmen var sen. 

ÅRSMÖTE 2019 

FÖR CLUB ALFA ROMEO SVEZIA
TEXT: MIKAEL ERIKSSON 
BILDER: AXEL LINDGREN, MIKAEL ERIKSSON

Ett trettiotal medlemmar dök upp på årsmötet.

Försäsongsmöte CAR Challenge.

Ordförande Robert Hultman skålade för vår eminenta klubb.

Årsmötesmiddagen avnjöts under muntra diskussioner.

Ordförande Robert Hultman avtackade Robin Nyquist som lämnade 
sekreterarposten.

Robert Schmid röstades in som ny sekreterare.

Partyprinsessor på rad.

En mycket trevlig kväll avslutades i baren.



www.spettacolonordico.com

2019-09-14/15
RING KNUTSTORP

alfaromeo-forsakring.se

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

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

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

Du har väl sveriges enda 
originalförsäkring för Alfa Romeo?

Ring oss på
075-243 06 15

redan idag!
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OFFERT FORMEL 1-RESA 
BELGIENS GP SPA 29/8–2/9

2019

OFFERT FORMEL 1-RESA 
BELGIENS GP SPA 29/8–2/9

2019

FLIGHTS:
 
29/8: Utresa från Stockholm Arlanda kl. 17.55, ankomst Bryssel kl. 20.05. 
  2/9: Utresa från Bryssel kl. 10.00, ankomst Stockholm Arlanda kl. 12.05.  
   (Flygresan sker med SAS och inkluderat i priset är endast handbagage) 

HOTEL:
 
Fyra nätter (29/8 – 2/9) på Catalonia Grand Place**** i twinrum imklusive frukost.

TRANSFER:
 
Torsdag: Busstransfer från flygplatsen i Bryssel till hotellet. Fredag: Busstransfer från 
hotellet till banan T/R. Lördag: Busstransfer från hotellet till banan T/R. Söndag: Buss-
transfer från hotellet till banan T/R. Måndag: Busstransfer från hotellet till flygplatsen.

F1-TICKETS:
 
Weekendbiljett till Formel 1 Belgien i kategori 
i Silver 1 (giltig fredag – söndag). Ej under tak.

* Priset gäller om ni bokar minst 10 personer.
* Priserna för F1-biljetterna höjs 29 januari.  

Pris/person just nu: 
– från 11 995 kronor* 

BELGIEN

Address:
Spa Grand Prix S.A
Route du Curcuit 38
B-4970 Francorchamps
Belgium

Information about tickets:
- All grandstands are with reserved seats and videowall 
- All grandstand are covered exept: Gold 4 + Silver 1 + Silver 2
- General admission (move around freely in green area)
- Weekendtickets are valid for friday-saturday-sunday
- Children under 15 year get 50% discount

More information of track and tickets:
- Read and download information on www.eventguides.com
- Priority sales, http://blogg.nickes.com/kop-f1-biljetterna-ratt-tid/

Delivery of tickets:
- Tickets will be delivered with special delivery (REK)
- You will normally have tickets 2-4 weeks before race
- Non swedish clients will pick-up tickets at racetrack

Tips om biljetter - recommendations in english, please e-mail uksales@nickes.com 
Faktum är att Spa är en av de banor i världen som lämpar sig allra bäst för ståplatsbiljett. Det är stora nivåskillnader längs 
med banan (det kommer dina ben att påminna dig om!), vilket skapar väldigt fina naturliga läktare. En personlig favoritplats 
är kullen runt den så kallade Pouhon-kurvan (en lång vänster) ungefär mitt på varvet. I området runt start och mål är ståplat-
serna väldigt begränsade, och det är i princip omöjligt att se något vettigt där om man inte har läktarbiljett. De riktigt grymma 
läktarplatserna på Spa är dem runt Eau Rouge (Gold), men tyvärr avspeglar det sig också på priset. När det gäller läktare bör 
man hålla sig runt start och mål för att få ut någon vettig valuta för pengarna; i andra änden av varvet är ståplats att föredra. 
Mellan körpassen kan du sedan gå tillbaka till depåområdet om du vill ta del av kommersen och merchandise-stånden. Tänk 
bara på att det är en bit att gå.

______________________________________________________________________________________________________
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ERBJUDANDE FÖR CLUB ALFA ROMEO

Nickes.Com 
Fordonsvägen 17
553 02 Jönköping (SWE)
Phone: +46 36 14 14 43 
E-mail: sales@nickes.com

We sell trips but deliver experiences ...

With 20 years of experience, Nickes.Com 
has the knowledge required to give our custo-
mers the ultimate experience. We are 
experts in sports and other events and we have 
a combined competence that goes far beyond 
what you will find at a regular travel agency.
The VIP-packages we have access to inclu-
de the absolute best service and all the faci-
lities needed to give you memories for life. 

#autoloungesweden • www.autolounge.se • info@autolounge.se • Varbergsvägen 28, Kungsbacka
Auktoriserad verkstad  & försäljning av Alfa Romeo
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SKOKLOSTER 2019
Ett axplock från

FOTO: AXEL LINDGREN

TEXT: AXEL LINDGREN

FOTO: LARSA HELLBOM FOTO: PER ELDH

FOTO: DAN LILLIEHORN FOTO: MICKE WERKELIN FOTO: PER HELLMAN

FOTO: DANIEL FELTON FOTO: NIKLAS LIEBACK FOTO: ROBERT HAGBLOM

Janne Söderqvist från Karlskoga fixade 
italiensk sallad på bakluckan på sin S4.

Traditionsenligt var det italiensk fordonsträff den 1 maj. 1994 hölls den första italienska fordonsträffen på Skokloster. I år fyller såle-
des träffen 25 år.

Uppslutningen i år var god och vädermässigt var det helt ok trots lite regn under förmiddagen.
I år hade vi dessutom en del företag på plats som utställare. Alla på ett eller annat sätt med anknytning till vår stora passion.
Några tog också med saker för att sälja. På så sätt skapades spontana marknader mitt ibland skönheterna.
Jag fick i våras frågan av ordförande Robert Hultman om jag ville ta hand om denna träff i år. Jag såg det som en utmaning, men 

tackade ja. Och jag är jättenöjd med resultatet. Det har varit fantastiskt kul att få vara med och driva detta. Och tillsammans med ett 
gäng fantastiska funktionärer så kan inte resultatet bli annat än fantastiskt. Ett stort tack till er!

Nu har säsongen börjat!
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KRAPPERUP 2019
Ett axplock från

FOTO:

Efter en tidig och varm vår var det nog fler än jag som såg lite extra fram emot Italienarträffen vid Krapperups slott den 1 maj. Den 
inre bilden var att man gick omkring och kollade bilar och motorcyklar i shorts. Man borde ha lärt sig vid det här laget… 

Nåväl - trots det lite bistra vädret blev den åttonde upplagan ett lika välbesökt sådant som tidigare och det är riktigt roligt 
att konstatera att detta blivit en tradition som lockar allt fler bilar och besökare! Uppskattningsvis 300 bilar stod parkerade med 
en konstant ström av bilar som tillkom och några som begav sig vidare på andra äventyr. En av dagens ”happening” är när 
Ducatiklubben kommer körandes i kolonn längs den vackra trädallén - ljudet av de annalkande hojarna kan inte beskrivas i KB, så 
kom förbi nästa år, njut av ljudet och ta ett snack med ett gäng sanna entusiaster!

Att det blivit ett reguljärt evenemang märks också på utställarna som kommer tillbaka år efter år, samt att Holmgrens Bil i 
Helsingborg fått upp ögonen för detta evenemang. I år hade de hela fem bilar på plats och uppbackat av två entusiastiska säljare 
blev det mycket Alfasnack i deras ”hörna”. Deras entusiasm för märket bådar gott för framtiden.
FORZA ALFA!

TEXT: LARS NARVSELIUS
FOTO: LARS NARVSELIUS OCH GIANFRANCO VEDDA



20    KLÖVERBLADET  NR 2 2019 KLÖVERBLADET  NR 2 2019    21

ALFA ROMEO 
BJÖD PÅ ÖVERRASKNING I GENÉVE

TEXT: MAGNUS PETSEN. FOTO: ALFA ROMEO
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Inför årets utställning hade 
Alfa Romeo skickat ut ett 
pressmeddelande som inte 
direkt fick motorskribenterna 
att jubla. Ingen direkt nyhet 
aviserades och besökarna 
trodde sig mest få se lite 
stylade Giulia och Stelvio i 
”F1-kostym”. Vidare hade 
man aviserat lite nya utrust-
ningspaket till Giuliettan. 
Alla hade nog hoppas på 
mer med tanke på vad som 
hänt de sista åren hos Alfa 
Romeo med både Stelvio 
och Giulia som tämligen nya 
modeller efter en lång tids 
avsaknad av nya modeller 
med riktiga Alfagener. Att det 
skulle komma några ”special 
editions” på F1 satsningen var 
väl ganska väntat.

Men missnöjet kom på 
skam ordentligt när mässan 
öppnade för journalister och 
det visade sig att Alfa Romeo 
kommit dit med en ny kon-
ceptbil. Den nya bilen kall-
lades för Tonale och är tänkt 
att kvala in som lillesyskon till 
Stelvio. Det vill säga en ytterli-
gare modell i SUV-segmentet 
och i storleken som Giuliettan 
och därmed något av en mel-
lanklassare. En kompakt SUV 
som skall vara med och bråka 
i det kanske vanligaste seg-
mentet av mindre SUV som 
de flesta tillverkare deltar i. På 
något vis känns det som att 
Alfa Romeo jobbar sig tillbaka 
in på marknaden igen på all-
var. Enligt tidigare uttalanden 
har Alfa Romeo meddelat 

att det skall komma en ny bil 
i detta segment och nu är 
den alltså här. Vi vet inte när 
den kommer att finnas i pro-
duktion men den finns med i 
modellprogrammet för 2020 
och då lär inte så mycket 
skilja från konceptbilen. Det 
känns otroligt bra då prototy-
pen är otroligt snygg och ren 
i sina linjer. Alfa har visat en 
tidigare konceptbil på temat 
under namnet Kamal som var 
en uppsvingad 147:a men av 
den blev det inget som alla 
vet. Det var redan 2003 och 
där hade man inte kommit 
lika långt som nu. Denna 
Tonale lär bli verklighet redan 
till 2020 om även med en 
något modifierad inredning än 
konceptbilen som var lite väl 

utsvävande i vanlig ordning.
SUV ELLER CUV?

Alfa Romeo har valt att 
kalla sin klass av SUV för 
CUV (Compact Utility Vihicle). 
Tonalen är mindre än store-
bror Stelvio och mer sportig 
i sin framtoning. Den har en 
lätt framtoning och känns 
som att den passar in i en 
modern urban miljö där man 
vill sticka ut och visa lite 
attityd. Byggd för att synas 
liksom utan att för den saken 
bli prålig och konstig. Alfa 
själva säger att de fått inspi-
rationen till Tonalen från flera 
modeller som Disco Volante, 
Brera, Tipo 33 Stradale mfl. 
Med det sagt är det tydligt att 
man fortsätter att väva in sitt 
DNA i nya modeller. När man 
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tittar på bilderna är det lätt att 
se att detta inte är en vanlig 
SUV i mellanklassen utan mer 
en sportig och snygg Alfa av 
halvcombimodell. Dock med 
vissa SUV attribut givetvis 
men det känns mer som ett 
mellanting av de två. Men 
snygg är den och väcker ett 
habegär mest för att den är 
lite annorlunda och inte riktigt 
är varken eller. Det visar att 
man vågar och jag tror det 

tilltalar Alfaköparen. Man åker 
inte Alfa för att passa in utan 
för att man vill.
TYST OM TEKNIKEN

Det sägs nästan ingenting 
om tekniken och drivkällor 
annat att den ska finnas som 
hybrid och inte heller om vil-
ken plattform den ska base-
ras på. Vi vet inte heller om 
den kommer vara fram, bak 
eller fyrhjulsdriven. Här uppe 
i norr skulle vi givetvis önska 

att den kom i en fyrhjulsdri-
ven version. Vad som är lite 
intressant är rykten om vilken 
plattform som skall användas. 
Om ryktet skulle stämma 
att det är samma som Jeep 
Renegade och Fiat 500 X så 
skulle det kunna innebära 
fyrhjulsdrift med hybridteknik 
samt 240hk. Det skulle nog 
bli ett ettrigt och roligt inslag i 
trafikbilden. Men som sagt är 
det än så länge bara rykten. 

Vi följer den biten med spän-
ning och lovar återrapportera 
när vi vet mer.

Precis som Stelvio har 
Tonale fått sitt namn ur natu-
ren. Tonale är precis som 
Stelvio ett känt bergspass 
som ligger i Stelvios närhet. 
Men som bilar är dem i två 
olika segment precis som 
bergen. Tonale är lägre och 
Stelvio högre. 
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Alfa Romeo Stella – 

EN FRI DESIGNERS VISIONER
TEXT: MIKAEL ERIKSSON
BILDER: JESSE DIEPHUIS

Jag brukar skan-
na av ”nätet” några 
gånger i veckan efter 
”Automotive news” och 
”Alfa Romeo” för att se 
vad som surrar därute. 
Ofta är det ganska oin-
tressanta nyheter om 
någon ny limited edi-
tion för någon speciell 
marknad eller något nytt 
utrustningspaket som 
släppts men ibland blix-
trar det till…

I mitten av april dök det plöts-
ligt upp bilder och ett par kor-
tare artiklar om Alfa Romeo 
Stella, en modell jag inte hört 
något om tidigare. Bilderna 
visade något som såg ut som 
en mindre SUV eller CUV 
men i en egen stil, alltså inte 
samma formspråk som den 
nyligen visade Tonale.

Efter lite efterforskningar 
visar det sig att det är en 
designer vid namn Jesse 

Diephuis från USA som drivit 
projektet som han kallar Stella 
på sin fritid. Jag sökte kon-
takt med Jesse Diephuis via 
messenger och fick nästan 
omedelbart svar. Efter att ha 
presenterat mig som redaktör 
för ”The Cloverleaf magazi-
ne” och påpekat att det var 
en ickekommersiell tidning 
för Alfa Romeoentusiaster 
ställde han sig mycket positiv 
till att jag skrev en artikel om 
honom och hans projekt. De 
närmaste dagarna efter första 
kontakten blev till en intervju 
och långa diskussioner om 
projekt Stella, hur bildesig-
ners arbetar och hur tillver-
karna ställer sig till olika idéer 
om design.

Jesse Diephuis är en 
designer med över femton års 
erfarenhet som till vardags 
arbetar på Ford i Detroit. På 
Ford leder han en produk-
tionsstudio där man arbetar 
med strålkastarteknologi och 
belysningskomponenter, exte-
riörkomponenter och fälgar. 
Han är också ansvarig för att 

ta fram skisser, designrende-
ringar och presentationsma-
terial så man förstår att nivån 
på Stellaprojektet var hög.

Jesse poängterade redan 
från början att han inte har 
någon som helst koppling till 
FCA eller Alfa Romeo och att 
Alfa Romeo Stella är hans 
egen, oberoende designstu-
die om hur en framtida CUV 
från den italienska tillverkaren 
skulle kunna se ut.

På frågan om hur projekt 
Stella började svarade Jesse 
så här:

Jag började fundera på 
det här studieprojektet för 
ungefär tre år sedan, kort 
efter att Alfa Romeo påbör-
jade sin återlansering på den 
amerikanska marknaden. Jag 
funderade på deras lineup i 
showroom och vad som skul-
le kunna komma härnäst. Jag 
ville skapa en liten och rolig, 
kompakt, fyrhjulsdriven CUV 
med ett riktpris på runt $40-
50k (375-475 tKr).

Jesse lär ju inte vara 
så fel ute då Alfa Romeos 
Europachef, Roberta Zerbi 
under Genevesalongen 
antydde att Alfa skulle ersätta 
nedlagda MiTo med en helt 
ny crossover som instegsmo-
dell, i storlek placerad under 
Tonale som i sin tur är pla-
nerad att vara något mindre 
än Stelvio. Stella har fått ett 
varmt mottagande på olika 
nyhetssidor på nätet där flera 
påpekar att en SUV / CUV 
som är mindre än Stelvion är 
det som Alfa Romeo behöver. 
De flesta verkar gilla Jesses 
designstudie men flera har 
reagerat på den något grova, 
kromtunga och lite kantiga 
”Scudetton” samt de lite spe-
ciella framlyktorna.

Jag frågade varifrån inspi-
rationen till denna tolkning av 
Alfafronten kom:

Många tycker att Alfa 
Romeos modeller har en 
aggressiv formgivning i fron-
ten, själv tycker jag att de är 
vackert formgivna och välp-

roportionerade. Stella ville 
jag ge en lustfylld och vänlig 
framtoning där det skulle kän-
nas behagligt att närma sig 
bilen. Inspirationen till front-
partiet kommer från 1954-års 
Giulietta Sprint med sina 
framträdande framlampor och 
kromade grill. Stellas fram-
ljus består av dubbla LED-
projektionsenheter med unika 
”smile-formade” varselljus och 
blinkers i nederkant. Trots att 
jag visste att det skulle väcka 
reaktioner valde jag att forma 
scudetton med en blandning 
av nostalgi och off-roadstil 
i designen. Jag ville också 
integrera grillens form med 
stötfångaren men fick göra 
några modifieringar då den 
helt enkelt blev för kraftig i 
sitt utförande. Slutresultatet 

blev en lite bredare men inte 
så ”boxig” scudetto med tre 
luftintag ovanför grillen (inspi-
ration från Giulia TZ? Reds 
anmärkning).

Hur stor är Alfa Romeo 
Stella tänkt att vara och hur 
är tankarna kring drivlinan?

Det som jag fokuserade på 
först och främst när det gäll-
de Stellas form var proportio-
nerna, jag studerade Giulietta 
liksom några andra europe-
iska bilar som Land Rover 
Evoke och VW Golf Mk7 GTI. 
Jag började faktiskt med 
CAD-modellen av Giuliettan 
med sin C-EVO plattform. 
Karossens höjd ökades med 
100 mm, därefter längdes 
hjulbasen med 20 mm samti-
digt som jag behöll totalläng-

den i stort sett oförändrad. 
Jag föreställer mig att den 
förses med en tvåliters ben-
sinmotor som använder en 
kombination av konventionell 
turbo och en elektrisk kom-
pressor, liknande Audi´s 48V 
superchargersystem. Detta 
borde säkerställa ”rätt” ljud 
och att Alfaentusiasterna för-
ses med tillräckliga prestanda 
samtidigt som man håller 
nere bränsleförbrukningen.

Jesses arbete med Stella 
har tagit honom ungefär tre 
månader från de första skis-
serna till färdig modell och då 
inkluderar detta animeringar, 
videos och presentationen 
som man kan se ett urval av 
här:

 https://www.behance.net/

gallery/77002985/STELLA-
Alfa-Romeo-CUV-project-
Independent-study

Vi diskuterade också lite 
runt hur han ser på att Alfa 
Romeo slagit in på SUV-
spåret och om det verkligen 
är det som behövs för att 
kapa åt sig en större mark-
nadsandel.

Här i USA är SUV och 
CUV:ar den just nu bäst säl-
jande fordonstypen med höga 
volymer (200 000 enheter 
eller mer per år) och de flesta 
tillverkare slåss om de kun-
der som väljer bil efter vilken 
tillverkare som för tillfället kan 
pressa ner priset mest vilket 
ger höga omsättningar men 
liten vinst. Ett premiummärke 
som Alfa Romeo kan däremot 
få bra lönsamhet genom att 
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sälja lågvolymsbilar (under 
20 000 enheter) där man 
istället för att konkurrera med 
exempelvis passagerar- och 
lastutrymme kan ta sig större 
friheter med designen och 
därigenom skapa en starkare 
profil och karaktär som skiljer 
produkten ifrån konkurren-
terna.

Frågan är hur mycket biltill-
verkarna bryr sig om arbetet 
som oberoende designers 
lägger ner. Just att man inte 
är bunden till en tillverkare 
gör ju att man kan tänka lite 
mer fritt och föra fram sina 
egna ideer, ett exempel är ju 
Ugur Sahin som vi skrev om 
i förra numret. Jesse kände 

till hans arbete och menar att 
de designers som jobbar inne 
på olika tillverkares designav-
delningar får inspiration av de 
obundna kollegorna och på 
så vis ”korsbefruktar” dom 
varandra.

Om Alfa Romeo kom-
mer att inspireras av Jesse 
Diephuis fina arbete med 

Stella vet vi inte än men vi 
kan ju i alla fall njuta av hans 
bilder och animeringar tills 
vidare.
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ETT DECENNIUM AV MILANESISK 
INGENJÖRSKONST

I förra numret lämnade vi berättelsen om Zagato precis i skif-
tet mellan första och andra halvan av 1900-talet. 1949 hade 
Elio Zagato tillsammans med ingenjören, racerföraren, jour-
nalisten och greven Giovanni “Johnny” Lurani samt Giovanni 
Canestrini, också han journalist och en av grundarna av den 
klassiska tävlingen Mille Miglia, förmått det internationella 
bilsportförbundet FIA  att starta en ny tävlingsklass för så 
kallade Gran Turismobilar. I detta avsnitt tar vi oss an Zagatos 
gyllene femtio- och sextiotal.

MED FIAT OCH MASERATI I 
TÄTEN PÅ RACERBANORNA

Den nya klassen pas-
sade Zagato som handen 
I handsken. GT-vagnar 
definierades som bilar med 
sportiga karosser där chassi 
och drivlina kom från olika 
tillverkares vanliga serie-
produktionsbilar. För att bli 
homologerade och på så vis 
kunna ställa upp I den nya 
klassen behövde 30 exemplar 
produceras, en ganska låg 
siffra som många av dåti-
dens karosserimakare hade 
möjlighet att tillverka. Europa 
hade vid denna tidpunkt bör-
jat återhämta sig efter andra 
världskriget och ekonomin 

blev allt bättre för den stora 
massan. Tidpunkten för att 
lansera en biltyp som såg 
snabb och spännande ut, var 
någorlunda komfortabel och 
gick att använda som bruks-
bil på veckan för att sedan 
under helgen transformeras 
till racerbil runtom på Europas 
racerbanor kunde inte varit 
bättre. Tillverkare som AC, 
Abarth, Aston Martin, Ferrari, 
Fiat, Jaguar och inte minst 
Alfa Romeo kläddes i smäck-
ra och aerodynamiska karos-
ser från Zagato som i många 
fall är bland de vackraste i 
bilhistorien.

Under 1952-års 
Genevesalong väckte Fiat 

stor uppmärksamhet med sin 
för racing utvecklade 8V med 
en 70-graders tvåliters V8:a 
på 104 hästkrafter. Chassiet 
bestod av en rörram med 
individuella hjulupphängningar 
och hela bilen vägde bara 
997 kg. Detta kunde Zagato 
inte motstå och skapade 
snart sin egen version av Fiat 
8V, en bil som blev lite av en 
favorit för Elio. Runt 25 bilar 
byggdes med en superlätt 
kaross som gav bilen en vikt 
på knappt 950 kg och med 
den lilla V8:an trimmad till 
ca 130 hästkrafter skapades 
en mycket konkurrenskraf-
tig tävlingsbil som med Elio 
Zagatos och flera andra 

förare skördade stora fram-
gångar i GT-tävlingarna under 
hela femtiotalet. Man bygger 
också ett sextiotal bilar på 
Maseratis A6G/54 modell, 
en mycket lyckad design där 
den raka sexan på två liter 
och 150 hästkrafter endast 
behövde släpa på 840 kg! 
Maseratin på bilden här intill 
har en spännande historia då 
den var inmurad i ett garage 
i den illa beryktade staden 
Corleone på Sicilien under 
tre årtionden. Amerikanske 
Zagatoentusiasten David 
Sydorick hade sökt i många 
år efter den mystiska 
A6G/54:an med chassi-
nummer 2121 när han blev 

kontaktad av ägaren. Efter 
över ett års övertalningsför-
sök gick tidigare ägaren med 
på att sälja bilen osedd till 
Sydorick som redan dagen 
efter affären satte sig på fly-
get till Italien för att få se vad 
han köpt. Efter att tegelväg-
gen som skyddat Maseratin 
från både maffian och andra 
”intressenter” under alla år 
rivits ner kunde Sydorick 
konstatera att han köpt en 
riktig guldklimp. Efter tre och 
ett halvt års renovering kom 
belöningen i form av en ”Best 
in class” på 2002-års Pebble 
Beach Concours d’Elegance.

SAMARBETE MED 
CARLO ABARTH

Parallellt med dessa myck-
et exklusiva bilar fortsatte 
man också med traditionen 
att bygga små, lätta och 
enkla sportbilar som Ugo 
Zagato startade med Fiats 
Topolino på 40-talet; Carlo 
Abarth föreslår under 1955-
års Turin Motor Show för Elio 
Zagato att de skall inleda ett 
samarbete där Zagato tar 
fram en lätt, tvåsitsig kupéka-
ross som Abarth sedan ska 

fylla med Fiat 600-mekanik 
som modifierats enligt Carlo 
Abarths idéer.

Redan i mars 1956 pre-
senteras frukten av de båda 
specialistföretagens samarbe-
te i form av en av femtiotalets 
finaste tävlingsvagnar: Fiat 
Abarth 750 Zagato Coupé.

Standardmotorn i Fiat 600 
var på 633 cc och blygsam-
ma 22 hästkrafter men efter 
att Abarth ökat volymen till 
747 cc, förbättrat motorns 
andningsförmåga och höjt 
kompressionen gav den lilla 
fyrcylindriga svansmotorn 
nu 47 hästkrafter. Till denna 
maskin hade Zagato ska-

pat en elegant kupékaross 
med runda former och en 
fantastisk aerodynamik som 
med en vikt på endast 535 
kilo blev en av de absolut 
vassaste bilarna i GT-klassen 
under 750 cc. Redan under 
första säsongen finslipade 
Zagato formen på den lilla, 
nätta karossen och i slutet av 
året dök ett av Zagatos kän-
netecken upp, det karaktäris-
tiska ”Double-bubble”-taket 
som tillsammans med de 
dubbla luftintagen på motor-
luckan gav bilen ett karaktä-
ristiskt utseende. Runt 600 
bilar sägs ha producerats och 
med hundratals klassegrar 

har Fiat Abarth 750 Zagato 
Coupé gått till historien som 
en av sin tids mest fram-
gångsrika tävlingsbilar.

Double-bubble taket var 
en följd av att man i strä-
van efter lägre luftmotstånd 
gjorde karossernas taklinje 
allt lägre. För att förare och 
passagerare inte skulle slå 
huvudet i taket uppfanns 
taket med de dubbla förhöj-
ningarna med sidoeffekten att 
takstrukturen också blev star-
kare. Detta medförde att man 
kunde använda tunnare och 
lättare material i taken vilket 
gav en lägre vikt och därmed 
konkurrenskraftigare bilar. 
Vilken bil det egentligen dök 
upp på först är lite osäkert 
men en del karosser av både 
Fiat 8V och Maserati A6G/54 
verkar ha fått double-bubb-
letak under 1955, kanske 
beställt av långa kunder.

ALFA ROMEO OCH ZAGATO 
UNDER 50-TALET

Men hur var det med 
Zagatomodeller av Alfa 
Romeo Zagato-50 talet 
undrar ju givetvis vän av ord-
ning…Jodå, detta årtionde 

TEXT: MIKAEL ERIKSSON. FOTO: DIVERSE

En ung Ugo Zagato poserar I bästa kostymen.

Karosser till Zagatos modeller förekom ofta i ett antal olika varianter, här 
en Fiat 8V Eleborata från 1953.

Fiat Abarth 750 med doubble bubbletak och de karaktäristiska dubbla 
luftintagen på motorhuven.

Det var inte ovanligt att modellerna liknade varann när de kom från 
samma tidsperiod. Maserati A6G/54 är inte helt olik Fiat 8V.

SECONDA PARTE

GRAN TURISMONS ERA
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började i stor stil för både 
Alfa och Zagato. 1951 tog 
Juan Manuel Fangio världs-
mästartiteln i Formel 1 med 
den legendariska Alfetta 159 
vars kaross tillverkades i 
Zagatos fabriker. Alfetta 159 
var dock en ren racer och det 
dröjde fram till 1954 innan 
det dök upp en Alfa Romeo 
i Zagatoskrud i form av 1900 
SSZ.

Elio Zagato hade 1952 
bildat racingstallet Scuderia 
Sant’Ambroeus tillsammans 
med några vänner, däribland 
Vladimiro Galuzzi som tävlade 
med en Alfa Romeo 1900 
Super Sprint med kaross från 
Carrozzeria Touring. Elio var 
inte imponerad av karossen 
och bilens vikt men gillade 
vad han såg under skalet. 
Galuzzi som var en av de för-
sta att tävla med Alfas 1900 
Super Sprint ville ha något 
ännu snabbare och gav sin 
vän Elio Zagato i uppdrag att 
ta fram en lättare och mer 
strömlinjeformad kaross.

I september 1954 visade 
Zagato upp sin 1900 SSZ 
som med sin vackert skulp-
terade aluminiumkaross som 
försedd med plexiglasrutor 
var cirka 100 kg lättare än 
Tourings Super Sprint. Den 
legendariske testföraren 
Consalvo Sanesi från Alfas 
racingavdelning provkörde 
bilen och skickade därefter 
en rekommendation till sina 
chefer att godkänna en låg-
serieproduktion. Alfa Romeo 
stödde projektet och levere-
rade chassin till Zagato som 
byggde 39 exemplar av den 
vackra vagnen.

Nästa tillfälle för Zagato 
att skapa ännu en klassisk 
Alfa kom när racerföraren 
Massimo Girolamo Leto di 
Priolo kraschade sin fyra 
dagar gamla Giulietta Sprint 
Veloce under 1956-års Mille 
Miglia. Leto di Priolo valde att 
lämna Giuliettan till Zagato för 
att få en lättare kaross istället 
för att låta Alfa Romeo repa-
rera den. Zagato behöll bot-
tenplattan men skapade en 
strömlinjeformad aluminium-
kaross som gav den färdiga 

bilen en viktbesparing på runt 
120 kg. Massimo Girolamo 
Leto di Priolo´s Giulietta Sprint 
Veloce Zagato visade sig 
omedelbart vara en lyckad 
konstruktion då den konkur-
rerade ut Alfa Romeos egna 
tävlingspreparerade Giuliettor. 
Kunderna strömmade till och 
ytterligare 15 bilar byggdes, 
alla unika då de byggdes 
efter beställarnas önskemål.

Framgång föder framgång, 
Giulietta SZ ser dagens ljus

Alfa Romeos chefer blev 
givetvis frustrerade över 
Zagatos framgångar med 
SVZ och gav Elio Zagato i 
uppdrag att rita en Giulietta 
coupé som skulle produ-
ceras i Zagatos fabriker. 
Första generationen av Alfa 
Romeo Giulietta SZ presen-
terades 1960 och byggde på 
den Bertoneritade Giulietta 
Sprint Speciale.  Bilen var 
en liten, minimalistisk coupé 
som med sin korta rundade 
bakdel fick smeknamnet 
Coda Tonda (kort, rund 
bakdel).  Giulietta SZ hade 
den nya ”Nord”-motorn på 
1290 cc och 97 hästkrafter, 
femväxlad växellåda och en 
vikt på endast 854 kg. Med 
en produktionstid på runt 
trehundra timmar per bil var 
TZ:an betydligt dyrare än 
de vanliga Giuliettorna men 
trots detta byggdes lite över 
200 vagnar. Framgångarna 
på tävlingsbanorna lät inte 
vänta på sig och Alfa Romeos 
chefer blev nöjda. 1961 kom 
nästa version av SZ med en 
längre, tvärt avhuggen bakdel 
på karossen som gav bättre 
högfartsegenskaper. Denna 
variant benämndes också 
Coda Tronca (avhuggen bak) 
och byggde på de aerodyna-
miskaupptäckter som tysken 
Wunibald Kamm gjorde redan 
på trettiotalet. Hur många 
Coda Tronca som byggdes 
divideras det om men mellan 
30 och 47 exemplar sägs ha 
lämnat Zagatos fabrik.

Under hela femtiotalet 
hade Zagato under främst 
Elios ledning hämtat inspi-
ration från tävlingsbanorna, 
bilarna man byggt var låg-

Drömbil. Alfa Romeo 1900 SSZ.

Ovanligt med en bild på båda bröderna Zagato, Gianni och Elio. Här vid 
en Lancia Appia GT.

Alfa Romeo SVZ lockade Alfas chefer till Zagato.
Mästaren. Ercole Spada vid två av sina klassiska skapelser.

Liten, nätt, snabb och dyr; Giulietta SZ.
Aston Martin DB4 GT Zagato. Kraft och skönhet i ett.

Giulietta SZ Coda Tronca med längre så kallad Kamm-tail. Zagatos nya huvudkontor på Via Arese 30 i Rho, Milano.

seriebilar som ofta skilde 
sig från varandra även inom 
en och samma modellserie 
beroende på hur beställaren 
ville ha bilen. Byggmetoderna 
som användes var hantverks-
mässiga, tidsödande och 
kostsamma vilket blev till ett 
effektivt hinder för att bygga 
större serier av modellerna 
man tog fram.

Medans både Ugos 
och Elios främsta drivkraft 
hade varit att skapa vackra, 
snabba och flärdfulla bilar 
för bilister med tävlingsam-
bitioner såg Gianni Zagato 
andra möjligheter för familje-
företaget. För att kunna växa 
måste volymerna upp och för 
att detta skulle vara möjligt 
måste modernare produk-
tionsmetoder till. Pressade 
karosseridetaljer var det som 
behövdes för att kunna få 
upp produktionsvolymerna 
och tiden när plåtslagarna 
hos karosserimakaren Zagato 
handknackade fram varenda 
kaross var på väg att ta slut.

ERCOLE SPADA GÖR ENTRÉ

Femtiotalet hade varit ett 
bra årtionde för Zagato med 
fulla orderböcker och ett 
flertal framgångsrika model-
ler på meritlistan. I februari 
1960 anställer man Ercole 
Spada som ny chefsdesig-
ner och när man går in i det 
nya årtiondet vet man inte 
vilken påverkan på Zagatos 
utveckling han kommer att 
ha. Ercole Spadas första pro-
jekt för sin nye arbetsgivare 
kommer att bli något som 
anses vara en av världens 
vackraste bilar, Aston Martin 
DB4 GT Zagato. Aston Martin 
ville ha en vassare version 
av sin DB4 GT för att möta 
konkurrensen från Ferrari 
och Jaguar på racerbanorna 
så Zagato skapade en min-
dre och mer aerodynamisk 
kaross, minskade vikten 
genom användande av alumi-
niumdelar istället för stålplåt 
och plexiglasrutor istället för 
glas och på så sätt fick man 
en bil som vägde ca 150 kg 
mindre än ursprungsmodel-
len. Bilen försågs med en 

högkomprimerad rak sexcy-
lindrig twin-sparkmotor på 3,7 
liter helt i aluminium på 318 
hästkrafter vilket gav en topp-
hastighet på nära 250 km/h 
och en acceleration 0-100 på 
6,2 sekunder.

Elio och Gianni Zagato 
arbetade hårt för att Zagatos 
produktionskapacitet skulle 
öka och som ett led i detta 
arbete flyttades verksam-
heten 1962 till nya faciliteter 
strax nordväst om Milano på 
adressen Via Arese 30 i Rho. 
Ett par av de första modeller-
na att börja tillverkas här var 
två Lanciamodeller; den linje-
sköna Lancia Flamina Sport 
Zagato samt den mer okon-
ventionellt formgivna Flavia 
Sport Zagato. 

De bilar som Zagato hittills 
hade tillverkat nådde sällan 
över sexhundra exemplar, 
vanligare var att man pro-
ducerade under 100 exem-
plar och att dessa i många 
fall skiljde sig mycket åt 
även inom en och samma 
modellserie. Fortfarande hade 
man inte någon volymmodell 
att tillverka, men samarbe-
tet med Lancia ledde till att 
Zagato 1965 startade till-
verkningen av den nätta och 
karaktärsstarka Lancia Fulvia 
Sport. Fulvia Sport hade till 
att börja med aluminiumka-
ross och delade chassi och 
övrig mekanik med Fulvia 
Coupé som kom att bli en 
av sextiotalets minnesvärda 
rallybilar. Motorn var Lancias 
twincam-V4:a på 1216 cm³ 
(senare 1584 cm³) med under 
13 grader mellan cylindrar-
na vilket medförde att man 
kunde ha samma cylinder-
huvud till båda cylinderban-
karna. Serie 1-bilarna (1965-
1969) hade mest egenheter, 
exempelvis huvgångjärnen 
på höger sida av motorhu-
ven och reservhjulet gömt i 
ett roterande ”fack” innanför 
bakre nummerskylten. Under 
åren som Zagato tillverkade 
Fulvia Sport försvann alltmer 
av egenheter och exklusivitet, 
Serie 2 hade stålkaross och 
saknade både sidohängd huv 
och den ovanliga lösningen 
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Linjeskönt mästerverk. Lancia Flamina Sport Zagato från 1963. Alfa Romeo Giulia TZ. Ett stycke motorsporthistoria. 

Lite mer udda design, också från 1963. Lancia Flavia Sport Zagato. 

En av Ercole Spadas skisser på Giulia TZ

Den tekniskt intressanta Lancia Fulvia Sport Zagato blev en storsäljare 
med Zagatos mått mätt.

Lättare, kraftfullare och snabbare. Giulia TZ2 från 1965.

Snygg men stor och tung. Alfa Romeo 2600 SZ.

Volvo 2000 GTZ från 1969. Synd att Volvo inte nappade.

Volvo 3000 GTZ var betydligt klumpigare i designen. Den svenska biltill-
verkaren visade dock inget intresse för denna variant heller.

på reservhjulets förvaring. 
Fulvia Sport kom att bli 
Zagato största volymmodell 
någonsin, som när produktio-
nen upphörde 1972 tillverkats 
i över 7000 exemplar.

ALFA ROMEO TUBOLARE 
ZAGATO

Sextiotalet var till stor del 
Lancias årtionde hos Zagato 
men några Alfa Romeo´s hann 
man med också. Parallellt 
med Fulvia Sport tillverkades 
Alfa Romeo 2600 SZ, en 
design som Ercole Spada 
kämpat med sedan 1961. Alfa 
Romeo ville ha en lättare ver-
sion av sin 2600 och vände 
sig då till Zagato och Ercole 
Spada, dock krävde man 
att bilen skulle byggas helt i 
stål och inte i aluminium som 
Spada ville. Den första pro-
totypen byggdes på ett 2600 
Spider-chassi men det visade 
bli en misslyckad konstruk-
tion med hög vikt och usel 
aerodynamik. Zagato kortade 
chassit för att få ned vikten 
men bilen var fortfarande 
tung med klena prestanda, 
bland annat på grund av den 
stora sexcylindriga motorn. 
Med ett pris som var i nivå 
med Ferraris samtida model-
ler utan att ens vara i närhe-
ten av dessas prestanda så 
stannade produktionen vid 
100 serieproducerade bilar.

Samtidigt som Elio och 
Gianni Zagato arbetade under 
det tidiga sextiotalet med att 
få upp volymerna på 
sina serier hade man 
påbörjat konstruk-
tionen av uppföljaren 
till framgångsrika 
Giulietta SZ. Zagatos 
Ercole Spada ritade 
en strömlinjeformad 
kaross med Kamm-
tail och Alfa Romeo 
bidrog med sin 
utvecklingsansvarige 
Orazio Satta Puliga, 
Autodeltas Carlo 
Chiti och dessutom 
den inte helt okände 
Giuseppe Busso. 
Med en sådan ”line-
up” måste det varit 
svårt att misslyckas 

och tillsammans tog man 
fram en riktig godbit. Med  en 
rörram som endast vägde 62 
kg, skivbromsar runt om, indi-
viduella hjulupphängningar, 
femväxlad låda och 1570 cm³ 
twincammotor på 130 häst-
krafter i racetrim klädd i en 
aluminiumkaross vägandes 
30 kg fick man en bil som 
vägde in på knappa 650 kg. 

Alfa Romeo Giulia TZ 
(Tubolare Zagato) blev en 
vinnare redan från start. Vid 
debuten 1963 i FISA Monza 
Cup togs de fyra första place-
ringarna i prototypklassen av 
Giulia TZ-vagnar. 1964 hade 
100 bilar byggts för homolo-
gering i GT-klassen där TZ:an 
kom att skörda stora fram-
gångar, redan under denna 
debutsäsong tog man klas-
segrar i Sebring 12-timmars, 
Targa Florio, Nürburgring 
1000 km Tour de France och 
Le Mans 24-timmars. 112 
exemplar sägs ha byggts av 
TZ1-modellen.

 Trots framgångarna vilade 
Alfa Romeo och Zagato inte. 
1965 kommer man med en 
utvecklad TZ, kallad TZ2. Nu 
var rörramen försedd med en 
glasfiberkaross, ännu lättare 
än den tidigare aluminium-
karossen och totalvikten var 
nere på 620 kg. Till detta kom 
en uppdaterad version av 
1570 cm³-motorn. Den nya 
Autodeltautvecklade motorn 
med dubbeltändning och 
torrsump lämnade nu 170 

hästkrafter vid 7000 varv. 
I slutet av 1965 stoppades 
utvecklingen av TZ-bilarna till 
förmån för Alfas GTA- samt 
Tipo 33-bilar vilket resultera-
de i att endast 12 exemplar 
byggdes av TZ2, alla som 
rena tävlingsbilar.

Ugo Zagato går ur tiden 
och Junior Z gör entré

1968 avlider Ugo Zagato 
vid en ålder av 78 år och 
därmed är Elio och hans bror 
Gianni de som leder Zagato 
fullt ut. Produktionen av 
Lancia Fulvia Sport går för 
fullt och 169 är det dags att 
presentera nästa volymbil.

I november 1969 visar 
man upp Alfa Romeo Junior 
Z på Turins Motorshow. Till 
skillnad från många av Ercole 
Spadas och Zagatos bilar har 
Junior Z inget tävlingsbilsarv 
eller ens ambitioner att bli en 
tävlingsvagn. Med drivlina, 
hjulupphängningar och kortad 
bottenplatta från Alfa Romeo 
Spider 1300 Junior och en 
stålkaross med aluminium-
huv (och dörrar på de tidiga 
bilarna) är Junior Z mer en 
enkel sportvagn för två, kan-
ske inspirerad av framgångar-
na med Fulvia Sport. Junior Z 
kommer också att bli Ercole 
Spadas sista Alfa Romeo 
som han designar för Zagato 
då han lämnar företaget 1970 
till förmån för Ghia.

Ercole Spada hinner 
dock att ta fram en sista 
bil med kopplingar till oss 

svenskar innan han lämnar 
arbetet som chefsdesigner 
på Zagato. Tillsammans med 
italienska Volvo-importören 
och Volvohandlaren Motauto 
från Bologna ritar Spada den 
Volvo 142-baserade Volvo 
2000 GTZ som samtidigt 
som Alfa Romeo Junior Z 
visas upp på 1969-års Turin 
Motorshow. Tanken var att 
intressera Volvo för en lite 
mer exotisk design, något 
som man tyvärr misslyck-
ades med. Efter showen 
tycks denna bil försvunnit 
och det går inte att finna 
någon information om vart 
den blev av. Redan till 1970-
års Genevesalong har dock 
Zagato tagit fram en ny, något 
modifierad prototyp nu base-
rad på Volvo 164-mekanik. 
Modellen som hade 164:ans 
treliterssexa i trimmat utfö-
rande kallades 3000 GTZ och 
var större än sin föregångare. 
Volvo var lika ointresserade 
denna gång och därmed 
släppte Zagato Vlvo-spåret. 
Efter Genevesalongen såldes 
bilen till en privatperson och 
efter diverse turer skall bilen 
numera befinna sig i Sverige 
och vara föremål för en 
omfattande renovering. 

Vi lämnar Zagato för 
denna gången när de precis 
gläntat på dörren till 70-talet 
som kommer att bjuda på  
bränslekriser, massproduce-
rade japanare och en vikande 
marknad för handbyggda 
lättviktssportvagnar. I nästa 
nummer får vi läsa om hur 
Zagato tacklar dessa problem 
och hur nästa generation tar 
över företaget i sista delen av 
Zagatos historia.

Källor och bilder: 

www.zagato-cars.com

https://www.theguardian.com

https://zagatocarclub.it

https://www.hagerty.com

https://www.classicdriver.com

https://en.wikipedia.org/

https://en.wheelsage.org

https://www.ultimatecarpage.com/
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Lördagen den sextonde 
mars hade Smålandsmaffian 
sin premiärträff för året på 
Nisse Nilssons bilmuseum 
”Autoseum” i Simrishamn. 
Tyvärr var det många anmäl-
da som föll bort, men tolv 
tappra stegade denna vårdag 
in på museet för att titta på 
bilar, motorcyklar, leksaker 
och musikinstrument.

Nisse själv kom dit och 
visade och berättade om en 
del av sina bilar i sin stora 
samling.

Själv har han bland annat 
160 bilar varav en del är 
italienska som Fiat, Lancia, 
De Tomaso, Ferrari och 
Lamborghini men den bil 
som var mest intressant för 
oss var just en Alfa Romeo 
Indycar.

Den bilens historia, som 
kan läsas nedan, är informa-
tion som jag har fått berättat 
från Bengt-Åke Bengtsson/ 
Scuderia Falkenberg samt 
Nisse Nilsson och övrig 
bakgrund har jag, Peter A 
Kavcic,  försökt gräva fram på 
internet.

Men vi börjar med lite bak-

grund till varför bilen kom till 
överhuvudtaget.

Indy 500 tävlingen har all-
tid varit en attraktiv tävling för 
alla motorsportsintresserade 
biltillverkare, så även Alfa 
Romeo. Redan 1937 ställde 
Alfa Romeo upp i tävlingen 
och 1948 tog man en åttonde 
placering i tävlingen, sedan 
tog det fyrtio år innan man 
återvände.

I slutet av 1980-talet ville 
Fiat gruppens chefer boosta 
försäljningen av sina nya Alfa 
modeller ”75” och ”164” i USA 
och i Amerika i övrigt. Vad är 
då snabbaste vägen till att få 
upp försäljningen?

Jo, genom att få upp mär-
kets status med det gamla 
klassiska tricket: ”Winning on 
Sunday, selling on Monday”.

Fiats ledning bestämde 
att Alfa skulle deltaga i CART 
PPG IndyCar World Series 
Championship.

För att snabbt få fram en 
bil, så bestämde man sig för 
att koncentrera sig på att 
utveckla motorn själv och 
liera sig med någon formel-
bilsbyggare.

Valet blev engelska March 
då March och Alfa Romeo 
redan 1971 inlett ett sam-
arbete i Formel-1, där Alfa 
levererade V8-motorer och 

Al Unser Sr som stormar fram på Indy 500. March-Alfa Romeo 711 på Tysklands Grand Prix, Nurnburgring 1971. Formula Indy Lola T9100-Alfa Romeo (1991).

Kan detta detta vara chassi CA003 som fick ta över bil  CA002:s färger 
efter CA002:s krasch?

March-Alfa Romeo 89CE, chassi-nr ARCE001, tro?

Leksaker för stora och små = Autoseum

transaxel-växellådor. Vår 
egen stjärna Ronnie Peterson 
körde March 711, även kall-
lad STP-bilen och han blev 
med bland annat fyra andra 
platser faktiskt total två i 
F1-mästerskapet 1971. (Dock 
funkade bilen bäst när en 
Ford Cosworth motor satt i 
och det är en sådan bil som 
Magnus Ahlqvist i Rydaholm 
har).

March-Alfa Romeo 711 
på Tysklands Grand Prix, 

Nurnburgring 1971.

March byggde snabbt 
ihop en Alfa-rosso-röd bil och 
redan hösten/vintern 1988 

testade man bilen på Monza 
med den colombiansk/ameri-
kanska CART och före detta 
F1-föraren Roberto Guerrero.

Målet var att få bilen färdig 
till CART-seriens prestigelopp 
nummer ett: Indianapolis 500.

March-Alfa Romeo 89CE, 

chassi-nr ARCE001, tro?

Men så blev det ej då 
bilen ”March-Alfa Romeo 
89CE” behövde utvecklas 
mer än man tänkt sig så 
debuten blev först i juni 1989 
med team Alex Morales 
Motorsport och dess chef 
Johnny Caples på ”the Detroit 
Grand Prix”. 

Och vilken debut det blev! 
Bilen höll ihop och Guerrero 
körde om bil efter bil och 
lyckades ta åttonde plat-
sen! Konkurrenterna var lite 
skakade, skulle Alfa Romeo 
och Guerrero köra om dem 
allihopa och slåss om toppp-
latserna?

Guerrero hade ju blivit 
Indianapolis 500 segare och 
total CART-mästare i sin 
första säsong i CART 1984. 
Dock hade Guerrero varit 
med om en svår olycka 1987 
och legat i koma i 17 dagar 
och inte lyckats så bra däref-
ter. Men nu efter denna Alfa-
CART-premiär så såldes fler 
Alfa 75:or och 164:or på en 
måndag än någonsin tidigare.

Fiat-groups chefer skålade 

och skrek av lycka: ”HONOM 
SKA VI HA!!, Caples och 
Guerrero ska vi ha!! ”

De andra teamen blev jät-
terädda. 

Var den ”gamle” Guerrero 
tillbaka i en konkurrenskraftig 
bil? Skulle han sopa mattan 
med dem allihopa?

Räddast av dem alla blev 
Chip Ganassi, team-chef för 
”the Patrick team”, som bör-
jade förhandla om inte hans 
team också kunde få köra 
med March-Alfa bilar.

En liten anekdot är att i 
år 2019 tävlar vår egen små-
ländska racingstjärna Felix 
Rosenqvist i CART i Chip 
Ganassis team tillsammans 
med regerande mästaren 
Scott Dixon och Scotts men-
tor är småländska Stefan Lill 
Lövis Johansson, häftigt!

Fantastiskt roligt att se 
Rosenqvist och Marcus 
Ericsson/fd F1-Alfa, fightas 
och gräva guld i USA i år!

Nu tillbaka till 1989.
De följande racen för 

”team Caples” och Guerrero 
blev dock mindre lyckade.

Både problem med bilen 
och att Guerrero inte lyck-
ades prestera, gjorde att 
Alfa Romeo i sann NHL-stil 
sparkade team Alex Morales 
Motorsport /Caples i slutet av 
säsongen och signade i stäl-
let ”the Patrick team” redan i 
september 1989. 

Men under ”silly season” 
inför säsong 1990 hände flera 
omvälvande saker i CART 
världen. Flera förare bytte 
team, team slogs ihop, vissa 
försvann. Bland annat lämna-
de the Patrick team:s stjärna, 
Emerson Fittipaldi, teamet. 
Chip Ganassi köpte då ”the 
Patrick team”, döpte om det 
till Chip Ganassi racing och 
lierade sig med Lola och 
Chevrolet. The Patrick team:s 
grundare, Pat Patrick, gör 
comeback och bildar ett nytt 
team kallat ”Patrick racing”.

Förvirrande?
Ja, men vi kommer snart 

till mer som är lite förvirrande.
Tillbaka till 1990, då Pat 

tar över March-Alfa kontraktet 
och inför säsongen leverera-
de March fyra nykonstruera-

de bilar kallade March-Alfa 
Romeo 90CA. Bilen var 
tillverkad av aluminium och 
kolfiber och den hade i sann 
Alfa stil fjädrar och gasdäm-
pare från Koni. Bromsarna var 
ventilerade skivor och fyrkolvs 
ok från Brembo. Växellådan 
var sexväxlad men motorn var 
dock samma Alfa 2,6 liters v8 
som innan med blocket häm-
tat från Ferrari men nu med 
en ny Garrett turbo. Matad 
med 100% metanolbränsle 
gav denna maskin vid 12200 
varv 700 hästar!

Det nya Patrick teamet test 
körde bilarna ordentligt innan 
säsongen.

Porsche North America 
hade ett eget CART-racing 
team och de använde också 
ett March-chassi.

AUTOSEUM-TRÄFF OCH 
HISTORIEN OM AL UNSERS ALFA ROMEO INDY CAR

TEXT: PETER A KAVCIC. FOTO: PETER A KAVCIC OCH INTERNET
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Vid träning på Phoenix-
banan så var March med Alfa 
v8:an en halv sekund snabb-
are än March med Porsche 
motor, så Pat och teamet så 
fram emot säsongens stora 
lopp på Indy 500.

Pat kallar in Guerrero som 
förare igen. I premiären i 
Phoenix tvingas han bryta på 
slutet av tävlingen. 

I nästa tävling i Long 
beach går det bättre, bilen 
håller hela tävlingen men 
tyvärr blir det ingen topppla-
cering. Sedan är det dax för 
Indy 500!

Guerrero känner sig redo 
för att fightas för ännu en 
Indy 500-vinst, en vinst som 
skulle slå som ringar på 
vattnet över hela jorden och 
ge både Guerrero och Alfa 
Romeo ära och ...”and sel-
ling more cars on Monday!”. 
Pat kallar även in det gamla 
racing- och Indy 500-esset 
Al Unser Senior som förare i 
andra bilen.

Och det är här nästa för-
virring kan uppstå. För Als 
son, Al Unser Junior, tävlar 
också i CART-serien men för 
team Galles-Kraco och han 
lyckas för övrigt bli total mäs-
tare för serien 1990. På vissa 
ställen finns dock felaktiga 
uppgifter om att  Al Unser 
Junior skulle kört March-Alfa 
vilket alltså är fel, det var Al 
Unser Senior som körde en 
av March-Alforna.

Ytterligare förvirring är 
vilken förare som kör vilken 
bil i Indy 500-loppet 1990? 
Klart är att nya Patrick teamet 

anmält förarna ovan till täv-
lingen och två av sina bilar, 
båda bilarna bär sponsorn 
och öltillverkaren Millers logo 
den ena har färgerna vit-guld, 
den andra svart-guld.

Kan detta detta vara chas-
si CA003 som fick ta över 
bil CA002:s färger efter 

CA002:s krasch?

Guerrero är taggad till 
tusen och han har pressen 
på sig. Fiat-ledningen vill se 
resultat, han vill själv vinna 
igen och han har vunnit Indy 
500 förut och han vet att han 
har en av startfältets snab-
baste bilar om den bara håller 
ihop.

Tanken från början är att 
Al Unser Senior ska köra bil 
med start nr 40, den vit-gul-
diga. Guerrero ska köra den 
svart-guldiga med start nr 
20. Sedan finns det olika 
info angående vilket chassi 
nr CA001 respektive CA002 
som hade vilka färger.

På träningen pressar 
Guerrero bilen, den svart-gul-
diga, hårt. Plötsligt i kurva tre 
så tappar han fästet och bilen 
slår hårt, hårt in i betongmu-
ren. Enligt Guerrero kollapsar 
bakvingen och det gjorde 
att han tappade bakvagnen. 
Mirakulöst nog så skadas han 
inte alls men bilen blir skrot.

Och nu är frågan vad som 
händer? Guerrero vill köra 
loppet då han känner sig ok. 
Teamet bestämmer sig för 
att låta Guerrero köra och 
man tar fram en tredje bil, 
även den med vit-guldig Miller 

reklam.
Men är det en av de ”nya” 

90CA-chassina eller låter 
man Guerrero ta över chassi 
nr CA001 och byter start nr? 
Den bilen är ju inställd för 
Indy-banan.

Låter man Al Unser Sr 
köra reservbilen och är det 
kanske en av 1989års färdig 
utprovade bilar ?

Det finns nämligen upp-
gifter som säger att Al Unser 
Sr kör bilen med chassinr 
89CE002 i Indy 500, det vill 
säga den bil som nu står på 
Autoseum i Simrishamn.

Men hur gick det i täv-
lingen då? Jo, i kvalet 
kör Guerrero som mest i 
342,23km/h (genomsnitts-
farten på ett varv), men det 
räcker bara till en 28:de plats 
i startfältet. Efter kvalet målar 
man enligt vissa uppgifter om 
Guerreros bil till svart-guld 
eftersom det var ett krav från 
Miller.

I loppet sitter Guerrero 
åter i en svart-guldig bil och 
han sätter snabbaste varvtid 
under varv 107 men efter ett 
pit stop så får man problem 
med en stötdämpare och han 
tvingas bryta på varv 118.

Al Unser Sr däremot kör 
upp sig och slutar på en 
hyfsad 13:de plats vilket inte 
var dåligt med tanke på hans 
ålder jämfört med övriga 
startfältets yngre förare.

Sista racet som kördes 
med March-Alfa bilarna var 
i juli 1990. Ganska exakt ett 
år efter den mycket lovande 
premiären så var sagan om 

March-Alfa Romeo Indy-car 
bilarna slut, detta på grund 
av att Pat Patrick hade då 
tröttnat på March-chassit och 
han hade istället beställt två 
Lola-chassin som han tänkte 
bestycka med Alfa motorer. 
March stämde då Patrick tea-
met och March-Alforna fick 
inte användas i CART mer.

Guerrero blev som 
bäst femma i ett lopp 
under säsongen och totalt 
16:de-man i tabellen. Al 
Unser Sr skulle även kört 
”Michigan 500”-loppet i Alfan, 
men problem med bilen gjor-
de att han aldrig mer kom till 
start i en Alfa Romeo Indy-
car.

1991 körde team Patrick 
vidare med Lola-Alfa bilarna. 
Man sparkar Guerrero och 
Danny Sullivan blir deras 
förare. I Indy 500-loppet det 
året tog Danny tionde platsen 
trots att han inte tog målflagg 
på grund av turboproblem. 
Som bäst tog Danny en fjärde 
plats det året och blev total 
11:a i tabellen.

Efter detta var det slut 
på Alfa Romeo äventyret i 
Indycar. Fiat-ledningen ville 
satsa pengarna på den euro-
peiska motorsportsarenan 
och framför allt i deras touring 
car kampanj som ledde fram 
till Alfa Romeo 155:s fram-
gångar i DTM, BTCC mm, 
men det är en annan historia.

Formula Indy Lola 

T9100-Alfa Romeo (1991)

Nu tillbaka till Nisse 
Nilssons och Autoseums Alfa 

Romeo Indycar. Enl uppgift 
skall det bara tillverkats två 
stycken March-Alfor för 1989 
års säsong. Dessa fick av 
March chassi nr AR89CE001 
och AR89CE002. 

AR89CE001 skall enligt 
uppgift ägas av Alfa Romeo 
museet i Arese-Milano. 
AR89CE002 som är ”Miller 
vit-guldig” med startnum-
mer 40 och Al Unsers namn 
på som alltså enligt vissa 
Al Unser Sr skall kört just 
på Indy 500 såldes till en 
privatperson i Frankrike. 
Denna fransman körde med 
den på bana i Frankrike 
och ägde den i ca 10år, 
därefter såldes bilen till en 
fransk Porsche-handlare 
som Bengt-Åke Bengtsson/ 
Scuderia Falkenberg i sin 
tur köpte bilen av. I affären 
ingick att Porsche-handlaren 
skulle transportera upp bilen 
till Sverige men bilen hann 
inte komma till Sverige innan 

Träffdeltagare beundrandes Koenigseggs prototypen. Bilen ifråga, ”the mighty nr 40”.

När får vi se en sådan här vinge i CAR Challenge?

Lövis var sponsrad av Lektyr, idag hade det inte varit helt politiskt korrekt.
Nisse, mannen som ensam i världen har en elektrisk Koenigsegg (spana in 
loggan på permobilen)

Hjärtat i Indy car bilen.

Bengt-Åke och Nisse Nilsson 
gjorde en deal att de skulle 
byta bilar med varandra; 
Nisse skulle få Alfan och 
Bengt-Åke skulle få en gam-
mal racer Porsche.

Fransmannen dirigerades 
om till att köra till Simrishamn 
istället och där lastades bilen 
av. Det visade sig att bilen 
fortfarande var fulltankad 
med metanol och stått så 
under lång tid vilket tyvärr inte 
var så bra för motorn. Synd 
på en bil som en gång i tiden 
hade CART-seriens vackras-
te motorljud, bilen är dock 
fortfarande lika vacker att 
titta på så är man en formel-
bilsfantast så är det helt klart 
värt att göra ett besök på 
Österlen och Autoseum.

Det var historien om 
Simrishamns unika Alfa 
Romeo Indycar.

Även lite tipsrunda hann 
avverkas på Autoseum, 
innan träffen avslutades med 

pizzaätande på Cimbris-
Simrishamn. 

Nisse, mannen som 
ensam i världen har en elek-
trisk Koenigsegg (spana in 
loggan på permobilen).

Ett stort Tack Nisse 
Nilsson för att du ville 
berätta om dina bilar.

CIAO!
PETER A KAVCIC/CLUB 
ALFA ROMEO - DEL I 
SMÅLANDSMAFFIAN

Källor och bilder:

Bengt-Åke Bengtsson/Scuderia Falkenberg

https://www.museoalfaromeo.com

https://en.wikipedia.org/wiki/March_Engineering

https://www.velocetoday.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/1989_CART_PPG_Indy_Car_World_Series

https://en.wikipedia.org/wiki/1990_CART_PPG_Indy_Car_World_Series

https://en.wikipedia.org/wiki/1991_CART_PPG_Indy_Car_World_Series

PS. Nisse har även en av 
James Hunts gamla F1-bilar 
att beskåda, tyvärr dock 
inte någon Alfa men härlig 
ändå. Dessutom så har Nisse 
Stefan ”Lill Lövis” Johanssons 
utställning, även den värd att 
se för en racingnörd. DS.
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ALFA ROMEO GIULIETTA QV

Det här är min Alfa Romeo Giulietta som jag har ägt i 
snart 1 år. Det är en Quadrifoglio Verde med 1750 motorn på 
235hk.

Jag har alltid velat ha en lite större, mer praktisk bil som 
jag kan använda dagligen, både till jobbet och i det privata 
livet.

Efter att ha fått sålt min tråkiga Volvo som jag hade 
tidigare, så började sökandet på blocket efter ännu en ita-
liensk bil för att fylla bilparken här hemma. Valet låg mellan 
en Giulietta eller en 159 TI. 2 dagar efter att Volvon blev 
såld, så blev det en roadtrip till Göteborg för kolla på denna 
Giuliettan.

Under provkörningen så hittade jag några brister som 
gjorde att jag kunde dra ner på priset rejält. Efter provkör-
ningen så kom jag och säljaren överens om ett pris som jag 
inte kunde tacka nej till, så det blev en affär direkt. Bristerna 
som jag hittade, åtgärdade jag några dagar senare, bl.a. tra-
siga kablar som går till bakluckan (vindrutetorkaren fungera-
de inte), trasig LED lampa bak samt det var dags för service.

Så, vad har jag gjort på bilen? Som alla mina andra bilar, 
så är det omöjligt för mig att behålla bilen i ett original utse-
ende. Där är alltid något som går att förbättra på utseendet 
för att göra den snyggare och mer attraktiv. Grejerna som 
jag har gjort är:
• Facelift front och dimljus grill i titanium grå färg
• Front splitter
• Backspegelkåpor samt dörrhandtagen i titanium grå färg 
 också, istället för krom
• Nytt avgassystem bak med 2st 4” Akrapovic ändrör
• 19” sommar fälgar som passar perfekt ihop med alla gråa 
detaljer på bilen
• Extra läpp på bakvingen
• Bytt ut samtliga emblem till det nya uppdaterade utseendet
• Full rekond med lackförsegling. Ordet maskintvätt kom 
upp i min hjärna när jag såg bilen för första gången

Planen med denna bilen framöver är att fortsätta att njuta 
varenda mil som jag kör med den, samt att fortsätta att ha 
den som en väldigt speciell bruksbil. En bruksbil som är inte 
lik någon annan i trafiken.

TEXT OCH FOTO: GIANFRANCO VEDDA
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BERLINA 1750 – ALFAS BÄSTA,

OCH TRÅKIGASTE BIL NÅGONSIN?

TEXT OCH FOTO: BJÖRN SANDBERG
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BERLINAS BAKGRUND.

Alfa Romeos 105-serie introducerades 1962, då Giulia T.I. 
presenterades på Monza. (Var annars?) En helt ny bil och till-
verkarens första försök att etablera sig som producent av bilar 
för en större kundkrets. Inte så att man ville konkurrera med 
masstillverkande företag som Ford, Opel eller British Leyland! 
Nej, det var inte fråga om ett simpelt transportmedel, det rörde 
sig om vad som idag skulle kallas en premiumbil, bättre utrus-
tad, tekniskt mer avancerad och snabbare än konkurrenterna. 
I början av 1960-talet hade motståndarnas fordon motorer av 
gjutjärn med en underliggande kamaxel, stötstänger och vip-
parmar, och prestanda därefter. Inte ens en sportbil som MGB 
klarade 0-100 under 12 sekunder. Normala familjebilar hade 
3- eller 4-växlade lådor och trumbromsar, i varje fall baktill. Inte 
undra på att Giulia, med dubbelkammotor i aluminium, 5-växlad 
låda och skivor runt om vållade sensation! På den tiden såldes 
Alfa Romeo i USA, och Road & Track skrev: At $3000 the TI 
doesn´t fit into the ”economy” car category but if there´s another 
car that offers more for $3000 than the TI, we can´t think what 
it is. Matter of fact, we can´t even think of one that comes close. 
Och detta var bara början, sedan följde ju ännu mer potenta 
modeller, Giulia Super, och den mest åtråvärda, T.I. Super.

 

Giulia T.I. Super, varför la´ man inte rabarber på en sådan i tid?

MEN STOPP NU, SKULLE INTE DETTA HANDLA OM BERLINA? 

– Jovisst, ty även om alla sansade människor idag betraktar 
Giulia som ett mästerverk av formgivaren Giuseppe Scarnati, 
fanns det på 60-talet de som ansåg modellen för kompakt, allt-
för kantig. Dessutom hävdades det att utrymmet var snålt tillta-
get, motorrummet för trångt och bagagekapaciteten otillräcklig. 
Helt fel, naturligtvis, men Alfa fick uppenbarligen kalla fötter, 
ökade axelavståndet med 60 mm och gav Bertone uppdrag att 
rita en med 230 mm förlängd kaross. Berlina 1750 var född och 
presenterades i början av 1968. Det sägs att Giugiaro stod för 
formgivningen, något man har svårt tro, om man betänker vilket 
mästerverk han åstadkommit tidigare med Giulia GT. 

För att hålla ned kostnaderna användes så många 
Giuliadelar som möjligt i Berlina, den mesta mekaniken, och 
även en del karosserirelaterade delar, som t.ex. vindrutan vilken 
är identisk på Giulia och Berlina.  (Jo, även Giulia är en berlina, 
dvs. en bil för fyra åkande, oftast med fyra dörrar. Och Berlina 
ingår i Giuliafamiljen, 105-serien.) 

Tekniskt var det inte mycket som skiljde Berlina från 
Giuliamodellerna, som fortsatte att tillverkas. Den mest välkom-
na nyheten var den större motorn, nu på 1779 cc, och hela 118 
hp, samt väsentligt mera vridmoment. I ett försök att slå mynt 
av gamla framgångar undervärderades alltså motorstorleken till 
1750, rätt ovanligt i bilbranschen. 

Resultatet blev en bättre bil, med högre prestanda och 
större utrymmen. Inte minst det rymligare maskinrummet upp-
skattades av verkstäder och hobbymekaniker. Men utseendet… 
Kanske finns det de som anser Berlina vara en vacker bil, men 
jag har inte träffat någon. Prydlig, jadå, men snygg, nej knap-
past. Alfa skyllde ifrån sig genom att ge alla Berlinor emblemet 
”Disegno di Bertone” på framskärmarnas nedre del.

1971 kom Berlina 2000, med smärre kosmetiska förändring-
ar, (försämringar) samt en större motor. 105-seriens motorer 
härstammar alla från 1300-modellen på 1290 cc, och nu hade 
man lyckats förstora den till 1962 cc, en ökning med mer än 
50%, med ett till ytterdimensionerna i stort sett oförändrat 
motorblock. Berlina 2000 A fick en 3-stegad automatlåda från 
Borg-Warner, men blev ingen större succé. Totalt byggdes 
drygt 100 000 st. 1750 och knappt 90 000 Berlina 2000, varav 
endast 2000 st. automatväxlade.

BROSCHYRER VÄRDA ETT STUDIUM.

På Berlinornas tid tryckte man fina reklamskrifter, och man 
skämdes inte för att bilarna hade en avancerad teknik. I reklam-
skrifterna finns ingenting som påminner om dagens flummiga 
reklam, inget om ”ljussignatur” eller ”färgkonditionerad inner-
belysning”, inget om pekskärmar eller trådlös mobilladdning. 
Däremot visar man stolt upp motorns cylinderhuvud i genom-
skärning och förklarar andra tekniskt intressanta detaljer!

Mums för bilköparen 1968! Två kamaxlar, hemisfäriska förbränningsrum, 
dubbla ventilfjädrar, natriumkylda avgasventiler. För de läsare som kanske 
inte är bekanta med dessa, följer en kort beskrivning!

Na?

Grundämnet natrium, Na, reagerar lätt med många andra 
ämnen, och förekommer därför vanligen i föreningar, som t.ex. 
med klor i natriumklorid, NaCl, vanligt koksalt. I rent tillstånd är 
metallen natrium mjuk, har låg smältpunkt (98°C) och hög vär-
meledningsförmåga. Detta kan utnyttjas i avgasventiler, som ju 
utsätts för de heta avgaserna, och behöver effektiv kylning.

Natriumkylda avgasventiler är ihåliga och fylls delvis med 
natrium, varefter påfyllningshålet svetsas igen. I drift blir natrium 
flytande och ”plaskar kring” inuti ventilen, transporterar värme 
från tallriken till skaftet, där ventilstyrningen överför värme till 
cylinderhuvudet och kylvätskan. Berlina-broschyren anger att 
man därigenom reducerar ventilens max-temperatur från 820°C 
till 590°C! Resultatet blir möjlighet ta ut högre effekt, med bibe-
hållen driftsäkerhet.

BERLINA SOM BRUKSFORDON.

Nu skulle läsaren kunna tro att Berlinornas småtråkiga 
karaktär skulle fått författaren att hålla sig långt borta från 
dessa bilar, men inget kunde vara mer felaktigt. Jag har åkt 
Berlina i drygt 40 år, har fyra stycken i mitt CV och har fortfa-
rande en kvar! Företrädaren till Berlina nr 1 har vi här:

Er Teknikredaktör med sitt bruksfordon i början av 1970-talet.

Medan fin-Alfan pånyttföddes i garaget var transportmedlet 
länge en Austin A40 Futura från 1959. Självfallet trimmad med 
topplocksbyte, annan kamaxel och större förgasare, men blev 
trots detta (på grund av?) med tiden tämligen trött och sli-
ten. – Så, då jag tipsades om en till salu varande Berlina 1750 
vaknade intresset för ett mer ståndsmässigt vardagfordon, en 
mörkblå Berlina från 1971, bara 5 år gammal. Den hade gått 
som direktionsvagn i ett företag, ägts ett tag av Torsten, en 
pålitlig entusiast, körts av en bilskollärare, men var nu till salu, 
endast tre föregående ägare. – Vilket framsteg, en Alfa Romeo 
till vardags, med bara 11 000 mil på mätaren! Den kom att bli 
mitt transportmedel under 13 år och 30 000 mil, något som 
kan vara ett rekord.  

Året-runt-fordon 1977.

VINTERBONAD ALFA.

Berlinans första ägare hade låtit installera en Eberspächer 
bensindriven värmare. Originellt nog var den monterad under 
hatthyllan, som en enorm defroster för bakrutan. Tanken var 
väl god, men i praktiken innebar det att passagerarna grillades 
i 40 graders värme nedtill midjan, medan övriga kroppsdelar 
förblev djupfrysta. Nu var detta inget stort problem, ty värmaren 
fungerade mycket sällan. Det är ett stort mysterium att det skall 
vara så svårt få bensin att brinna i dessa apparater.

TRANSKONTINENTALA TURER.

Efter två år var det dags för Berlina att få sträcka ut 
ordentligt, till en större Ferrariträff på Nürburgring. Vi var fyra 

Ferrariägare i en Alfa Romeo, ty ingen hade en fungerande 
Ferrari, av vilket man möjligen kan dra vissa slutsatser...

Raskt fram till 1983, då Berlina fick återse sitt hemland. 
Tillsammans med GTA-ägare Anders ställdes kosan till Milano. 
Portello, stadsdelen där Alfa tidigare varit baserad, var nu i stort 
sett övergiven, tillverkningen flyttad till Arese. Detta hindrade 
oss inte att söka efter rötterna:

Portello, Milano, Alfas hemort under mer än 50 år, från 1910. 

”En tokig turist fotograferar planket med teleobjektiv, be Milanos Polizia 
undersöka!” – Bara lugn!  Genom springorna i staketet kunde Anders 
kamera fånga minnen från områdets fornstora dagar…

 

Redan då bilen presenterades 1968 deltog den i en 24-timmarstävling på 
Spa i Belgien, och segrade i klassen för rena standardbilar, före uddamär-
ken som BMW och Opel. Kanske det våta väglaget hjälpte till?

BAN-BERLINA?

Självfallet skulle min Berlina få visa vad den gick för på 
CAR:s banträffar. Det blev en besvikelse, den förra direktions-
vagnen trivdes inte alls på banan. Inget gick sönder, men både 
varvtiderna och den riktiga njutningen uteblev. Det verkade som 
G-krafterna störde balansen, bilen kändes obekväm, som om 
den protesterade mot den ovärdiga behandlingen. 

Helt andra förhållanden infann sig på klubbens vinteröv-
ningar! På 70- och 80-talet fanns fortfarande vintrar som fick 
sjöisarna att växa sig starka, och inbjöd till nyttiga och roliga 
körövningar. Vår klubbmästare Sören ordnade tillstånd och 
plogning, Berlina fick en omgång rallydubbade däck, och så var 
det bara att ge sig ut och sladda. En unik kombination av nytta 
och nöje!
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CAR på Ullnasjön i Täby 1987, här trivdes både Berlina och Björn!

BRISTER AVSLÖJADE.

Dåtidens rallydubbade däck hade typiskt 400 dubbar med 
5 mm utstick. De gav ett häpnadsväckande bra grepp i isen, 
tillräckligt för att innerhjulet skulle lätta en smula i kurvorna. 
Slutväxeln i Berlina 1750 har ingen diffbroms, så det obelastade 
hjulet snurrade muntert medan ytterhjulet greppade i isen. Efter 
några timmars frenetiskt rattande med på 2:an-3:an med 5500 
rpm och gasen i botten, gav differentialen upp, totalhavererade. 
Detta inträffade två gånger, med lite olika resultat. Första gång-
en försvann all drivning, bogsering krävdes, samt montering av 
en annan 1750-axel. Denna havererade nästa vinter, men nu 
fastnade resterna av de massakrerade diffhjulen så lämpligt att 
de låste diffen. Berlina haltade hem till basen för egen maskin, 
ackompanjerat av dyrbara ljud bakifrån. Dags för diff-broms!

BERLINORNAS BANEMAN.

Länge betraktades Berlinor som rullande reservdelsdepåer, 
fyllda med godsaker för andra Alfamodeller. Detta gällde fram-
förallt Berlina 2000, med sin 130 hp-motor och bakaxel med 
lamelldiffbroms samt kraftigare drivaxlar. Tack vare Alfas lov-
värda standardisering passar ju praktiskt taget all mekanik från 
105-seriens bilar i samtliga modeller, från 1300 Spider till 2000 
GTV. Vintrarnas erfarenheter hade obönhörligt avslöjat behovet 
av en 2000-axel till min Berlina, och en 2-litersmotor kunde ju 
inte heller skada? Benke i Västerås, som ägt och mekat med 
praktiskt taget alla kända Alfamodeller tillfrågades, och snart 
nog bar det av till Karlstad där en gul 2000 Berlina med besikt-
ningsproblem lokaliserats.

Reservdelsförråd, inköpt och lastat! Benke betraktar lätt fundersam fyndet.

Nu gällde det att extrahera de användbara delarna. Min 
kompis Sigge bidrog med råd och dåd, han bodde på landet, 
hade traktor och stor lada. Efter att motorn lyfts ur fick jag 
anvisning om hur man enklast monterar ur bakaxel, hjulupp-
hängningar etc: Lägg bilen på sidan! Sigge fäste en lina i sin 
Bolinder Munktell, och vips var Berlinamekaniken lättåtkomlig! 

Förutom motor och bakaxel sparades alla delar jag inbillade mig behöva 
i Sigges lada. Därifrån har de sedan med avsevärd möda flyttats till två 
andra förråd, för att till slut köras till återvinningen… Någon som känner 
igen scenariot? 

Galenskaperna tilltog, ty då alla godbitar demonterats från 
Berlina Gul, vad göra med resterna? Karossen betraktades 
som värdelös, men ekonomin medgav ingen lastbilstransport till 
närmsta skrotgård. – Så, jag gjorde som styckmördare brukar, 
kapade upp resterna i mindre delar. Bitarna fick inte vara större 
än att de kunde rymmas i en lånad SAAB 95 kombi, och med 
denna köras till tippen. Med vinkelslip och yxa som redskap var 
detta en monumental uppgift, som jag definitivt inte vill uppre-
pa!

VANEFÖRBRYTARE…

Några år efter den gula, var det färdigt igen… En vackert röd 
Berlina 2000, med lite rost, införskaffades och ställdes upp på 
jobbets parkering, i väntan på slaktning.

Så skall det se ut på arbetsparkeringen! Min 1750, mitt röda objekt och 
kollega Asims 2000 Berlina. Den sista gick tyvärr under, då en refug i 
gatan ”hoppade ut framför bilen”.

Den röda, rostiga och lite buckliga 2000-Berlinan gick lik-
nande öde till mötes som den gula tidigare. Allt som betrak-
tades som användbart togs om hand, och stuvades undan i 
”bra-att-ha-förrådet”. Denna gång hade dock lite förstånd infun-
nit sig, och jag upptäckte att ”skrotbilar” hämtades gratis! Jag 
förklarade att bilen inte var körbar, och det var ingen överdrift:

 

Röd Berlina, i väntan på hämtning. Undrar varför jag inte tog hand om 
sätena?

Skrothandlarens lastbil infann sig, en liten krake utan någon 
kran. Så hur skulle detta gå till? (Känsliga läsare uppmanas 
hoppa över detta avsnitt!)

– Jo, bilen hade en vinsch, och med hjälp av denna rullades 
Alfan över först på sidan, sedan på taket. Till slut släpades 
Berlinan hasande på taket upp på flaket, med magen i vädret…

 

Ett föga ärorikt slut för en klassiker från Milano…

BRUNO GÖR ENTRÉ.

I slutet av 1980-talet gick det inte dölja längre, min trogna 
blå Berlina började bli rätt trött. Inte nog med att dess exteriör 
var, ahem, en smula ankommen, dess bärande delar kritisera-
des av Bilprovningen, motorn rök rätt påtagligt och växellådan 
hade blott fyra växlar kvar. I det läget uppenbarade sig rädd-
ningen. Ulf i Uppsala hade renoverat sin Berlina, men kommit 
på andra tankar, den var till salu. OK, det var ju en 1750, men 
jag hade gott om delar till att bygga en 2000-motor och dif-
fad bakaxel. Dessutom har jag aldrig gillat instrumenteringen i 
2000-modellen. Jag slog till, och Bruno, i originalkulören Faggio 
AR 516 blev min fjärde, och förhoppningsvis sista Berlina.

Bruno, årsmodell 1972, står i kö för att ersätta trotjänaren från 1971.

URSPÅRNING…

Det var nu det gick snett på allvar. Jag hade redan två 
banbilar, och snart nog ett bruksfordon av ”annat märke” för 
vardagsförflyttningar. Så, då fick väl den bruna lyx-Berlinan vara 
orörd? – Inte… Min gamla mamma sa´ ofta att jag ”mixtrade för 
mycket”, och nu till slut inser jag hon hade rätt. Bruno fick raskt 
en trimmad 2-litersmotor, en 2-litersbakaxel med modifierad 
diffbroms, tätstegad växellåda, hårdare fjädrar, ställbara län-
karmar, hårdare bussningar etc… För varje ”uppgradering” blev 
bilen allt sämre på det den var avsedd för, bekväm och värdig 
färd.

Så småningom visade det sig att den lack föregående 
ägare använt inte höll måttet, all glans försvann fullständigt, alla 
kända polermedel stod maktlösa. Att sälja eller skrota var inget 
alternativ, jag hade redan investerat för mycket tid, möda och 
pengar. 

Bruno redo för lackering. Observera att lacken inte är mattslipad, den är 
”naturmatt”!

År 2005 var det dags, Bruno strippades och skjutsades till 
lackverkstad. Dessutom fick han en mängd nytt bling-bling, 
stötfångare, dörrhandtag, backspeglar, fram- och bakljus etc.  
Så, till slut var Bruno presentabel på nytt! 

 Bruno i ny kostym. – Men, inte på väg in i garaget för fler modifieringar 
väl? 

Nu kunde Bruno väl få glänsa i fred? — Icke! En ännu bättre 
(bråkigare) motor, byggd på fabriksnytt motorblock och vevaxel, 
topp med modifierade kanaler, 45 mm förgasare, elektronifierad 
tändning, Exotron kamaxlar, grenrör av GTA-typ, seriöst lättat 
svänghjul, sinterlamell…  Och elektrisk bränslepump. Samt ett 
platsbyggt rostfritt avgassystem. Samt borrade och lättade 
bromsskivor och teflon-bromsslangar. Och …

Hjärtat hos en bråkig 47-åring. Ett och annat i motorutrymmet avviker 
från originalutförandet…
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När kofferten lastats med den för den dagliga driften oumbärliga utrust-
ningen, då blir det ganska lite lastkapacitet kvar…

Brunos kommandobrygga är tämligen orörd, sånär som på ratten, amperemetern, radion, brytaren till el-fläkten, 
mattorna, klädseln... – Den spruckna panelen är dock en av Berlinornas autentiska originaldetaljer!

SUMMERING. 

Bland de få svagheter som Berlinaägaren får acceptera 
märks ”klimatanläggningen”. Det är lätt att ge kupén en hög 
temperatur och även en rejäl svalka, dessvärre på sommaren 
respektive på vintern… Defrosterfläkten har två hastigheter, 
mycket låg och extremt låg, imponerar inte. Vid långsam färd 
kräver styrningen rejält med kraft, men det är väl snarast att 
se som en fördel, föraren får träning utan Gym-kostnader och 
besvär.

Efter drygt 40 år av Berlinaägande kan jag med eftertryck 
hävda att det i grunden rör sig om ganska snabba, bekväma, 
praktiska och pålitliga bilar. – Men, misströsta inte, dessa trista 
egenskaper går att utradera med en målmedveten, långsiktig 
satsning på dyra delar och hårt arbete!

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

Den vanligaste 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. Årspremien för 
helförsäkring är för närvarande från 950:-, beroende på värde 
och årsmodell.

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

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

Ansökan kan ske digitalt eller på pappersblankett. För en 
helförsäkring krävs i båda fallen förutom ifylld ansökan även 
fotografier och besiktning.  På MHRF:s hemsida beskrivs hur 
man går till väga. Fotografera bilen, fyll i ansökan och avtala tid 
med en besiktningsman. Han går genom bilen och upprättar 
ett protokoll, som beskriver bilens skick. Oberoende av metod, 
hamnar ansökan hos CAR:s MHRF-ansvarige, som granskar 
dokumentationen, och om allt verkar bra, skickar vidare till 
MHRF för slutlig bedömning. 

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

Fotografier:
Avsikten med bilderna till MHRF-försäkringen är att de skall 
dokumentera bilens skick, vilket är nog så viktigt om en skada 
skulle inträffa. Det ligger alltså i bilägarens intresse att ordna 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. 
Bilder på papper skall vara av god kvalité och utskrivna på 
arkivbeständigt fotopapper. Format minst 10x15 cm, fler bilder 
utskrivna gemensamt på A4 accepteras också. 

Bildexempel, bra resp. odugliga foton:

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

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

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

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

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

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

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

En Alfists bekännelse. 

Din historia som Alfa-ägare. Hur började det? Vilka bilar har du haft/kört? 
Vad är din häftigaste Alfa-upplevelse? 

Har du haft en paus från Alfa-ägandet? Vad är din dröm-alfa? 
Någon besvikelse?

(Hur många tecken som helst. 1000 tecken eller en följetong om du vill).
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DEN HÄR GÅNGEN SÅ BLIR DET 
BÅDE NYTT OCH GAMMALT.
TEXT OCH FOTO: INGEMAR HAGLUND

Om vi börjar med det nya 
så har det äntligen kommit 
ut en vanlig plastmodell av 
den legendariska rallybilen 
Lancia Delta S4.

Detta är en modell från 
Japanska Aoshima/Beemax 
som är väldigt välgjord och 
det borgar för en trevlig 
byggupplevelse.

Den är väldigt väldetalje-
rad som den är men vill man 
så finns det en tillbehörssats 
med fotoetsade metalldelar 
och lite ”kevlar” dekaler som 
förhöjer slutresultatet.

Går vi då över på det 
gamla så är det en modell 
som jag letat efter rätt länge.

Modellen i fråga är en 
Alfa Tipo 33 i skala 1/16 från 
Otaki.

Den gavs ut första gång-
en 1970 och är en ganska 
enkel modell där det även 
ingår elmotor.

Nästa gång den gavs ut 
var 1984 då med vissa änd-
ringar och det är en sån jag 
lyckats få i min ägo utan att 
bli skinnad på alla pengar.

På en av utställningarna 
jag var på förra året träffade 
jag en byggare som bygger 
uteslutande tävlingsbilar 
och han frågade om jag var 
intresserad av en Tipo 33.

Det visade sig att han 
köpt denna 1984 och sen 
bara lagt den på hyllan,han 
sa att den är så orörd att 
fortfarande den japanska 
originalluften är kvar i kar-
tongen.

Modellen är fin i gjutning-
en men som sagt inte över-
detaljerad.

En besvikelse var dock 
hjulen. Det är samma fälgar 
till både bak och framhjul 
med något större däck bak.

Efter lite googlande och 
letande i mina reservdelslå-
dor så hittades däck som 
är mer korrekta. Nu återstår 
bara fälgar och det är bara 
att bita ihop och damma av 
svarven,det blir att svarva 
själv i aluminium.

Nu blir det lite pause i 
byggandet under vår och 
sommar och lite utställ-
ningar,sen väntar jag med 
spänning på Italeris helt nya 
modell på Alfa Romeo 8C 
2300 Monza i skala 1:12.

Bygg lugnt.

BYGGHÄLSNINGAR 
INGEMAR

Modellbilar
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#86 (kl. III) Dag Aronsson
Alfa Romeo Alfetta GTV 2.0 TS
Ålder: 48 år
Bor: Lidköping
Familj: Änkling med 2 barn och katt
Jobbar med: Servicetekniker
Ambition 2019: Att komma i mål!
Vem i serien skulle du helst bjuda på middag? 
Mäster Bjurman
Vad har du för oanad talang utanför räserbanan? 
Behärskar skavteknik
Ny förare 2019!

#13 (kl. I) Micha Grönvalls
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm
Ålder: 41 år
Bor: Segeltorp
Familj: Fru och två barn
Jobbar med: Italienska lastbilar, främst Iveco
Ambition 2019: Ha kul!
Vem i serien skulle du helst bjuda på middag? 
Marcus Ericsson
Vad har du för oanad talang utanför räserbanan? 
Schteeeeka
Nygammal förare 2019!

#6 (kl. II) Robin Nyquist
Alfa Romeo 75 V6 3.0 24V
Ålder: 27 år
Bor: Upplands Väsby
Familj: I ett förhållande
Jobbar med: Risk & remarketing på Autolease
Ambition 2019: Slåss om seger i klass II !!
Vem i serien skulle du helst bjuda på middag? 
Alla... Såklart!
Vad har du för oanad talang utanför räserbanan? 
Gymnastik

#63 (kl. III) Henrik Ahnfeldt
Alfa Romeo 155 2.0 TS
Ålder: 52 år
Bor: Vallentuna
Familj: Stor
Jobbar med: Lärare i möbelsnickeri
Ambition 2019: Seger i klass III !!
Vem i serien skulle du helst bjuda på middag? Jonas 
Klang. Tror han skulle uppskatta min kokkonst och 
jag uppskattar hans ölbrygd – vad kan gå fel?
Vad har du för oanad talang utanför räserbanan? 
Matlagning och slipar knivar vassare än rakblad

#69 (kl. II) Ronny Andersson
Alfa Romeo 75 2.0 TS
Ålder: 50 år i maj
Bor: Ljungby
Familj: Sambo å två barn, Ebba och Axel
Jobbar med: Bilmekaniker med egen verkstad 
sedan 22 år
Ambition 2019: Köra de flesta racen!
Vem i serien skulle du helst bjuda på middag? 
Peter Hjelte skulle vara trevligt
Vad har du för oanad talang utanför räserbanan? 
Har motionscyklat på hyfsad nivå

Robert Hagblom
Teknisk kontrollant
Ålder: 49 år
Bor: Knivsta
Familj: Fru och 2 barn
Jobbar med: VVS Konsult
Ambition 2019: Få Giuliettan att hålla ihop en 
säsong till!
Vem i serien skulle du helst bjuda på middag? 
Jocke Landelius
Vad har du för oanad talang utanför räserbanan? 
Simhoppar och buggar

FÖRARPRESENTATION

RACEKALENDER 2019
11/5 Gelleråsen Arena
Race 1+2 m. Corsa Italiana

15/6 Mittsverigebanan
Race 3+4

5/7 Kinnekulle Ring
Race 5+6 m. licenskurs

17/8 Vålerbanan (Norge)
Race 7+8 m. Corsa Italiana

14-15/9 Ring Knutstorp
Spettacolo Nordico
Race 9+10 m. Corsa Italiana
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F1 LEGENDARER VID SIDAN AV:
Skall man prata 
om F1 legenda-
rer så hamnar 
man ofta hos 
förare eller möj-
ligen stallchefer. 
Några man ofta 
glömmer är de 
som ser till att vi 
får tillgång till all 
information näm-
ligen journalister-
na. De lägger ner 

ett ofantligt jobb på att ta reda på saker och ting för att 
på ett spännande sätt kunna förmedla det till oss läsa-
re. Är man dessutom kopplad till visuell media såsom 
TV och Web-TV så gäller det att även vara ”slängd i 
käften” för att paketera produkten på ett bra sätt.

I Sverige skulle jag vilja påstå att vi har en sådan 
legendar och han stämmer väl in i beskrivningen. 
Dessutom har han ett genuint passionerat förhållande 
till F1 vilket gör att anrättningen blir än bättre. Den vi 
syftar till är givetvis Janne Blomqvist och vi tänkte att, 
varför inte snacka med honom om F1 och Alfa Romeo. 
Det vore väl kul, lärorikt och intressant att prata med 
någon som snart startar sin 22:a säsong i F1.

Efter lite förkontakter o.d. så lyckades jag slutligen 
få till en intervju/ett snack med legendaren som gläd-
jande nog var positiv till initiativet. När jag ringer upp 
honom en söndag i januari så har han precis rastat 
sig själv och hunden med en längre skridskotur i ett 
vintrigt Uppsala där han har sin hemmabas. Vi hade 
förberett ett frågebatteri som jag ville använda som 
stöd, och man kan säga att det var bara till att trycka 
på knappen så satte han igång :-) . Håll i er!

KB; Hur kom det sig att du intresserade sig för 
motorsport?

JB; Det var egentligen enbart F1, pappa hade bil-
mack och jag kom i kontakt med bilprodukter som olja 
och annat som var sponsorer i F1.

Redan Jackie Stewart var en stor idol och när 
Ronnie Pettersson dog, dog det lite för mig också, 
ända tills Stefan (KB anm; Stefan ”Lilllövis” Johansson) 
började. Sedan tog det fart på riktigt när Eurosport 
satte igång med seriös bevakning. Då tittade jag på 
allt.....träning, kval och race.

I samma period började jag jobba på Radio Uppsala, 
och i samma veva skulle Eurosport släppa sina sänd-
ningar och då skulle det bli slut på bevakningen i den 

omfattningen jag ville. Jag fick nys om Superchannel 
som drog igång med franska Canal+, och -97 hamna-
de Superkanalen på Canal+, och jag letade reda på 
hur man fick tag på den där kanalen. Frågade på skoj 
om de inte behövde en kommentator, och de bad mig 
skicka in ett CV. Jag hade en kompis som jobbade på 
kanalen som riggade en intevju och jag fick komma 
och provkommentera på test. Det kan ha varit Imola 
eller Spaniens GP, minns inte riktigt. Efter en lyssning 
bestämde de sig för att låta mig göra det på riktigt.

Höll på med detta fram till den lades ner 2002. Från 
2003 gick jag över helt till TV4, och 2006 tog vi steget 
över till där vi är idag. Man kan säga att jag tog chan-
sen när jag fick den, och satte upp delmål på vägen så 
att jag nådde framåt. Jag visste ju inte om jag dög eller 
inte, visste bara att jag var jäkligt intresserad av F1 och 
att jag hade erfarenhet av radio.

Jag var inte heller bra från början, och dessutom 
var det svårt att få in information. Idag är det en helt 
annan grej med Internet och så, och utmaningen ligger 
i att det är svårt att sålla i informationen. Det kräver en 
massa erfarenhet och den skaffar du dig på insidan. 
Kan bli irriterad på folk som tror att de kan mycket, 
men du behöver ha informationen från insidan för att 
kunna sålla. Jag kan bara ge min sida, andra får bedö-
ma om de tror på det eller inte. Jag beskriver saker och 
ting utifrån den informationen jag har.

 KB; Vilken inverkan har F Vasseur haft på Sauber 
totalt vad avser organisation, material, förare osv?

JB; Det Fanns ett stort behov av en ledare och han 
är en superstark personlighet som är väldigt, väldigt 
tävlingsinriktad och under racen vill han egentligen 
bara en sak, och det är att vinna. Han vänder på alla 
stenar för att nå resultat och han är otroligt duktig på 
detta. Kan givetvis inte tillskriva honom allting, för han 
har också fått verktygen i form av resurser, men han är 
otroligt skicklig att använda dem på rätt sätt.

 KB; Vad var AR:s roll hos Sauber under 2018 och 
vad är den under 2019 och framöver?

JB; Bara att konstatera att Sauber och Ferrari är 
det stall som utvecklats mest över hela ”griden” under 
2018. En remarkabel förändring som skedde, och en 
helt otrolig prestation av hela teamet. Det bara visar 
att de är på rätt väg och att de har anställt rätt folk, 
tex. designern Simone Resta som är en mycket stark 
rekrytering.

De har även fått fart på allt i hela organisationen och 
tex. fått ordning på sin vindtunnel. Under 12 månader 
hände det otroligt mycket.

Tror att Sauber kommer att bli teamet som över-

raskar mest under 2019, och det är jag inte ensam om 
att tro. De har en helt OK ”line up”, och alla verktygen 
att få till en bra bil. Förarna är jäkligt bra och kommer 
att göra bra ifrån sig. De bör få stryk av Renault, men 
om Sauber blir 5:e bästa team har de gjort ett jätte-
bra jobb. (KB anm; övriga team som skall ligga före är 
Mercedes, Ferrari & Red Bull)

 KB; Vad betyder förarbytena för stallet och blir 
någon en försteförare?

JB; Tror ingen av dem blir försteförare, inledningsvis 
är det ingen som har en förstaförare. Efter 4-5 hel-
ger brukar det utkristallisera sig vem som är starkast. 
Just Sauber måste få båda förarna att ta poäng för 
teamet, och det ligger i teamets intresse att ”pusha” 
båda till stordåd. Tyvärr var det något de INTE gjorde 
under 2018. De stöttade inte Marcus så mycket som de 
kunde gjort. Marcus gjorde en jäkla stark andra halva 
på säsongen. Kimi är ju snart 40, och har ju onekligen 
”peakat”. Den andra förraren Giovinazzi kan vara ett 
litet oprövat kort, men vi får se vad han kan åstadkom-
ma när han får köra ett helt år. Han är ju Ferrari-junior 
med allt vad det innebär. Det är nog inte en bättre 
”line-up” än 2018, men den är lika bra.

 KB; Hur tror du AR och Sauber positionerar sig 
under 2019 och i så fall varför?

JB; För AR är detta deras sista chans att komma 
fram på marknaden från den djupa, djupa svacka man 
varit i. F1 samarbetet är framförallt ett marknadsfö-
ringssamarbete, så kan inte tänka mig att det finns 
någon annan samarbetsform än marknadsföringsskäl.

KB; Hur långt är avtalet mellan Sauber och AR?
JB; Vet inte! Tror det startade som ett ettårsavtal 

men som sen utvecklats vidare.
KB; Är det nya reglementet och förändringarna en 

fördel eller nackdel för AR-Sauber?
JB; Mercedes, Ferrari och RedBull har alla resur-

ser att utveckla flera designer parallelt. AR-Sauber 

har möjligheterna med sin vindtunnel att göra rätt 
förändringar, men de har såklart inte samma resurser. 
Sammanfattningsvis så tror jag inte att förändringar-
na är till någon fördel för AR-Sauber men ej heller till 
någon nackdel.

KB; Är drivlinan från Ferrari lika det man har hos 
Haas och Ferrari?

JB; Hårvaran är absolut samma, det måste den vara 
enligt reglerna, men hur de jobbar med mjukvaran är 
en annan femma. Ett huvudteam team ser till att ha de 
nya grejerna först och sen får kundteamen ta del av 
dessa.

KB; Finns det någon kul händelse/reflektion du 
kan berätta om?

JB; Jag tycker det har varit kul att AR kommit tillba-
ka och det är alltid kul att fler tillverkare syns.

  ynonyma med varandra på ett sätt. Märktes på 
Sauber-teamet att det blev lite mer italienska framfö-
rallt på PR-sidan med allt vad det innebär. Stämningen 
i teamet är god. Det är fortfarande ett Schweiziskt 
team, och man vill vara det, inte Italienskt.

Därefter avslutade vi samtalet och Janne var även 
positiv till att fortsätta kontakten med oss. För er som 
vill ta del av info från Janne så kan jag rekomendera 
två olika kanaler förutom att titta på TV via Viasat och 
ibland även via kanal 10. Det är hans F1-Blogg som 
nyligen bytt namn till Racing-Blogg hos tidningenTekni-
kens Värld. Man når 
den via deras web-
sida: http://f1blogg.
teknikensvarld.se/

Den andra möjligheten är 
en F1-Pod som han har 
tillsammans med Viasat-
kompisen Erik Stenborg.

I TV rutan så är det 
denna trio som kommer 
att guida och underhål-
la oss under säsongen 
2019. 

 
Janne Blomqvist, Björn 
Wirdheim, Rickard Rydell

TEXT: NIHAT DIZDAR. FOTO: INTERNET
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Så var då Formel 1 säsongen igång och när det här 
skrivs så har faktiskt säsongens tredje lopp avverkats 
i Shanghai. Det var dessutom inte vilket lopp som helst 
utan det 1000:e VM loppet i Formel 1 historien. Det för-
sta loppet gick av stapeln den 13 maj 1950 på brittiska 
Silverstone och vanns följdriktigt av Giuseppe Farina i en 
Alfa Romeo 158. Alfa Romeo var väldigt dominanta och 
vann även märkes-VM det första året med nämnde Farina 
i topp före Juan Manuel Fangio och Luigi Fagioli. Läget 
för Alfa Romeo ser lite annorlunda ut idag även om man 
faktiskt mot alla odds är tillbaka i Formel 1 och det skall vi 
nog tacka Sergio Marchione för.

   

Nu skall vi dock inte gå händelserna i förväg utan låt 
oss därför backa klockan lite till slutet av februari i år då 
försäsongen som brukligt startade i Barcelona.

Spänningen var på topp då hela F1 världen vill vet hur 
teamen står gentemot varandra med tanke på de regel-
ändringar som genomförts och därigenom också deignför-
ändringar av bilarna och inte minst de nya föraruppsätt-
ningarna. Har Ferrari närmat sig mästarna Mercedes och 
kommer Charles Leclerc vara ett hot för Sebastian Vettel? 
Likaså är Red Bull racing ifatt och jämställda Mercedes 
och Ferrari i topp och hur ser det ut för Alfa Romeo med 
forna världsmästaren Kimi Räikkönen som ersättare för 
vår egen Marcus Ericsson?

Jodå, efter testveckan så kunde man med råge se och 
säga att Ferrari är ikapp Mercedes och frågan är om man 
inte även är förbi? Ferrari såg väldigt starka ut denna för-
sta testvecka även om det inte går och ta för stora växlar 

av dessa första tester. 
Mercedes såg ut att ha det kämpigt men men…man kan 

aldrig räkna bort tidigare vinnare och en sådan ”maskin” 
som organisationen bakom Mercedes framgångar.

För Alfa Romeos del så skapade de stora rubriker 
genom sin dramatiskt annorlunda utformning av frontving-
en och hur skulle den nu fungera? Här nedan ser ni jäm-
förelsen mellan Mercedes Ferrari och Alfa Romeo där Alfa 
och Ferrari valt mer lika lösningar som tillåter större luft-
strömning mot framhjulen.

Bildurklipp från Formua1 officiella sida www.formula1.
com

Barcelona testet blev i stora drag väldigt intressant 
och positivt för Alfa Romeo då man var väldigt snabba 
redan de första dagarna och med väldigt bra tillförlitlig-
het. Efter första veckan kunde man tydligt se att bilarna 
med Ferraris drivlina avverkade flest varv och i stort sett 
utan problem. Både Kimi och Giovinazzi verkade också 
trivas i bilen vilket lovade gott inför stundande premiären i 
Australien.

Albert Park, Melbourne Australien
Hur såg det då ut för Kimi och Giovinazzi? Jodå de 

fria träningarna såg väldigt lovande ut för Kimi där han i 
stort sett var ”Best of the rest”, borträknat de tre stora, 
Mercedes – Ferrari – Red Bull. Man hade även näst bäst 
tävlingsfart då man inte maxar ekipaget utan skall hålla en 
så hög fart som möjligt med minimalt slitage på däck och 
drivlina. Mycket lovande för Alfa således!

Kvalet då? Mercedes hittade på något märkligt sätt 
fart på lördagen, såvida de helt enkelt inte mörkat far-
ten i deras paket för 2019, och hade båda bilarna i topp 
med Hamilton ca 0,1 sek före Bottas och Vettel hela 0,5 
sek bakom som trea, därefter Verstappen i Red Bull och 
Leclerc i den andra Ferrarin.

FORMULA 1 SÄSONGEN 2019
Hur gick det då för Alfa som ju visat på lovande fart och 

tillförlitlighet i inledningen? Kimi kvalade in som 9:a och 
Giovinazzi inte bättre än 14:e. det var en hel del diskussio-
ner i Alfa-teamet efter kvalet då Giovinazzi hade märkbara 
problem att hålla samma fart som Kimi och likaså att Kimi 
var så mycket som 0,5 sek efter Haas bilarna som också 
kör med Ferrari-motorn.

Racedagen så visade Mercedes att man definitivt är att 
räkna med. Bottas vinner före Hamilton och trea blev Red 
Bull genom Verstappen. Ferrari var ”bara” 4 och 5!! Ett 
stort bakslag för den stegrande hästen från Maranello. Alla 
tester tidigare visade ju klart att Ferrari hade ett snabbare 
paket och nu blev man klart distanserade av Mercedes 
och även Verstappen i Red Bull. Inte bra start för nye 
teamchefen Binotti!

Kimi visade däremot var skåpet skulle stå genom att 
sluta 8:a i sitt första race för nya Alfa Romeo. Tyvärr gick 
det inte lika bra för Giovinazzi som slutade på en 15:e 
plats, långt efter Kimi. Således 4 poäng för Alfa Romeo 
Racing i deras första start. Inte illa måste man säga med 
tanke på hur de senaste åren sett ut för Team Alfa Romeo 
– Sauber.

Låt os så hoppa fram till nästa tävling i Bahrain.

SAKHIR, BAHRAIN

I träning och kval visar Ferrari en ny sida genom att 
totalt dominera fredagen och lördagen före Mercedes-
bilarna. Utklassning helt enkelt. Underbarnet Leclerc snu-
var dessutom pole position mitt framför ögonen på Vettel 
i kvalet och tar sin första pole någonsin och därigenom 
fick vi dubbelt rött i första startled. Det får vi gå tillbaka 
flera år sedan det hände. Men…..vid närmare analys av 
racetempot i bilarna under träning så visade Mercedes på 
bättre fart….

  

Bildurklipp från Formua1 officiella sida www.formula1.
com

Så efter racedagen visade Mercedes återigen att de är 
svårslagna även om det denna gång berodde på att oturen 
grinade Leclerc illa i ansiktet. Med 10 varv från mål och i 
ledning fick han så motorproblem vilket gjorde att båda 
Mercedesbilarna tog sig förbi honom. Skulle det inte varit 
för gulflagg 2 varv före slutet så hade han även missat 
pallplats men istället räddades han av detta och kunde 
”linka” i mål som 3:a. Återigen dubbelt Mercedes i topp 
och jobbigt värre för Maranello-teamet.

Märkbar dramatik dock i loppets tidiga skede då 
Leclerc trotsade stallorder och körde om Vettel innan två 
varv hade passerat, vilket var de order teamet gav honom. 
Likaså gjorde Sebastian Vettel ett misstag i kamp med 
Hamilton och snurrade av banan och skadade frontving-
en för att kort senare även se den dramatiskt lossna från 
bilen. Det misstaget innebar en 5:e plats för Vettel.

 

Bildurklipp från Formua1 officiella sida www.formula1.
com

Alfa Romeo gjorde ett lysande race genom Kimi 
Räikkönen som tog en stark och välförtjänt 7:e plats. 
Giovinazzi missade tyvärr återigen poängplats och slutade 
11, vilket nog berodde på det mindre lyckade kvalet med 
16:e plats vid starten. Det är bevisligen mycket kämpigt att 
ta sig förbi startfältet från en dålig startposition vilket vi 
kunnat se bl.a. Marcus Ericsson hade stora problem med 
tidigare år i Sauber-stallet. Det gäller verkligen att få till ett 
bra kval för att ha bra chans på poäng!

Hur som helst 6 nya poäng för Alfa Romeo Racing 
genom Kimi och 4 i märkesmästerskapet så här långt efter 
två deltävlingar avverkade. Det måste ses som en första 
klassens skräll om inget annat!

Så tillbaka där vi började, det 1000:e VM-loppet i 
Formel 1 stod för dörren i Shanghai. 

Italian Giuseppe 
”Nino” Farina won the 
World Championship 
of Drivers, driving 
for the dominant Alfa 
Romeo team.

Alfa Romeo won six of the 
seven championship races 
with its 158.

TEXT: NIHAT DIZDAR. FOTO: INTERNET
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SHANGHAI, KINA

Mercedes ser fortsatt starka ut med Bottas domi-
nerande både träning och kval även om Ferrari kämpar 
hårt men ligger 0,3 sekunder bakom vilket känns för 
mycket. Två Mercor i första startled, två Ferrari däref-
ter och två Red Bull som brukligt som 3:e team. Det 
liknar fjolårssäsongen alltför mycket kan tyckas redan 
nu. Där bakom krigar våra Alfor tappert bland mittfältet 
men Giovinazzis bil verkar strejka och han kommer inte 
ens ut till kval och startar därmed sist. Kimi får inte 
upp tempen i däcken och blir som flera andra team 
blockade av en relativt långsamt återgående Hamilton 
efter att ha genomfört sitt kvalvarv. Många protester 
efter det beteendet men å andra sidan kan man ju 
fråga sig varför all väntar till de sista minuterna innan 
de går ut för att sätta en snabb tid. Det innebär föga 
förvånande direkt köbildning som följd så där får nog 
teamen skylla sig själva, även om Hamilton kunde hållit 
undan lite mer distinkt.

Racet så blev en relativt sömnig historia totalt sett 
där Mercedes återigen för 3:e gången på tre tävlingar 
tar en dubbel. De distanserar Ferrari och Red Bull gan-
ska ordentligt. 

Början på loppet är däremot ganska spännande då 
Leclerc tar sig förbi Vettel i starten, alltså tvärt om mot 
senast i Bahrain. Vettel säger att han är snabbare och 
kort därefter ber teamet Leclerc att släppa förbi Vettel 
då Mercedes-bilarna syns segla iväg framför Leclerc. 
Leclerc protesterar ljudligt i radiokommunikationen 
men släpper ändå förbi sig Vettel. Under flertalet varv 
har så nu Vettel uppenbara problem att köra ifrån 
Leclerc och gör även flera misstag med bl.a. kraftigt 
låsta bromsar in i flera kurvor. Leclerc påpekar då i 
radion att Vettel inte alls är snabbare än honom och vill 
säkert ha tillbaka sin position. Det bäddar för intriger 
i Ferrari eftersom Leclerc så tydligt utmanar Vettel 
redan nu, även om det officiellt heter att Vettel är för-
ste förare. Leclerc vill uppenbarligen visa att så är inte 
fallet. Skall bli intressant och följa detta framöver.

Kimi kör väldigt smart i mittfältet och tar sig upp 
från sin 13:e plats till 9:e nästan obemärkt och kunde 
kanske även tagit sig förbi Perez i Racing Point och 
Ricciardo i Renault till en 7:e plats men blev störd i sin 

körning och överhettade så framdäcken och fick nöja 
sig med 9:e plats och 2 nya poäng. Riktigt impone-
rande av Kimi Räikkönen att ta poäng i de tre första 
tävlingarna, värre är det för Antonio Giovinazzi som 
återigen blev poänglös genom en 15:e plats. Till hans 
försvar skall sägas att han haft tekniska problem med 
bilen i stort sett hela helgen och kunde inte göra sig 
själv rättvis.

Nu kan man dock ana att pressen blir ganska stor 
på Giovinazzi eftersom han så här långt haft uppen-
bara problem att leverera. Frågan är om det finns risk 
att han ersätts innan säsongens slut? Tredje förare 
i teamet är ju fortfarande Marcus Ericsson som ju 
numer återfinns i Indy Car serien andra sidan Atlanten. 
Plockar de möjligen in en mer rutinerad förare eller 
satsar man på en yngre framtida förmåga…..som t.ex. 
Mick Schumacher, son till sjufaldige F1-ikonen Michael 
Schumacher??? Han har ju dessutom redan testkört 
för Ferrari och Alfa Romeo och spås av många F1 ana-
lytiker en framtid i Ferrari via Alfa Romeo. Spännande 
värre!

 

Bild TT

Sammanfattningsvis kan man definitivt säga att det 
verkligen till att tvåorna och treorna i VM, Ferrari och 
Red Bull, nyttjar alla sina resurser för att få mera kon-
kurrenskraftiga paket till nästa tävling i Azerbaijan den 
26-28 April annars blir nog avståndet upp till Mercedes 
alldeles för stort att ta igen och F1 VM avgjort i förtid. 
Det får vi verkligen hoppas att så inte blir fallet.

UTFÖRSÄLJNING!
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HRM Bil AB - Traversgatan 16 - 53140 Lidköping  
0510 604 00 - www.hrmbil.se
Öppettider: Mån-Fre 9-18, Lör: 10-14

HRM Bil – passionerad Alfa Romeo 
återförsäljare i Lidköping

Vi på HRM Bil drivs av passion för bilkör- 
ning och motorsport. Därför är vi stolta 
att nu representera ikoniska Alfa Romeo. 
Kom till vår nybyggda bilanläggning i Lid- 
köping och upplev de nya modellerna från 
Alfa Romeo. Vi är även auktoriserad verk- 
stad med välutbildade tekniker och till-
gång till alla specialverktyg.

Upplev italiensk sportbilsanda 
– provkör Alfa Romeo hos HRM Bil.

Alfa Romeo Stelvio och  
Giulia Quadrifoglio NRING

Club Alfa Romeo medlemspriser på 
nya Alfa Romeo. Kontakta oss för 
mer information.

KLUBBERBJUDANDE

10% rabatt på verkstadsarbete och 
reservdelar för Club Alfa Romeo  
medlemmar.

POSTTIDNING B
CLUB ALFA ROMEO C/O JOAKIM LANDELIUS, 

SOLLENTUNAVÄGEN 287, 191 36 SOLLENTUNA


