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SALUTE!
ROBERT HULTMAN

 LEDAREN        ROBERT HULTMANI DETTA NUMMER

ALFA ROMEO OCH DEN 
LIVSVIKTIGA KÄNSLAN

Fusionen mellan FCA 
och Renault blev inte av. 
Åtminstone inte den här 
gången. Om någon händelse-
vis missat detta är bakgrun-
den att FCA föreslog Renault 
en sammanslagning där FCAs 
ägare skulle få hälften av 
ägandet och Renaults ägare 
hälften. Huvudmotivet skulle 
vara kostnadsbesparingar. 
FCA-Renault skulle bli värl-
dens tredje största biltillverka-
re med 8,7 miljoner bilar till-
verkade varje år. Eller som en 
elak twittrare skrev ”Merger 
of Fiat Chrysler and Renault 
would create world’s largest 
manufacturer of unwanted 
cars.”

Jag är inte så förvånad 
över att affären inte blev av. 
Företagsvärderingar är svårt. 
FCA omsätter visserligen 
knappt dubbelt så mycket 
som Renault. Men Renault 
har ett eget kapital på 36 
miljarder euro medan FCAs 
egna kapital är 25 miljarder 
euro. Jag har svårt att se att 
Renaults ägare blev till sig i 
trasorna över erbjudandet. ”Vi 
pytsar in 25 miljarder, ni 36 
miljarder och sen delar vi lika 
på alltsammans”.
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Jag tror inte heller att Alfa 
Romeo hade haft mycket 
att vinna på ett samgående. 
Renault har ingått en strate-
giskt allians med Nissan och 
Mitsubishi. Renault äger 43 
procent av Nissan och Nissan 
äger 15 procent av Renault. 
De har dessutom samarbeten 
med andra biltillverkare som t 
ex Daimler AG, som dessut-
om äger 3 procent av Renault 
och Nissan. Renault och 
Nissan äger i sin tur vardera 
1,5 procent av Daimler AG. 
Ryska VAZ, rumänska Dacia 
och koreanska Samsungs 
bildivision är dotterbolag till 
Renault. Tänk er vilken soppa 
av märken det skulle bli om 
man lade Alfa Romeo, Fiat, 
Lancia, Maserati, Chrysler, 
Dodge, Jeep och Ram till 
listan.

Kanske har Alfa Romeo 
problem med kostnader. Det 
har jag ingen uppfattning om. 
Men jag har svårt att tro att 
företaget kan spara sig till 
framgång. Det verkar ju inte 
heller vara den väg man valt. 
Tvärtom satsar man offen-
sivt på nya bilmodeller och 
verkar dessutom ha en god 
uppfattning om vad markna-

den vill ha. De fördelar det 
skulle innebära att ingå i en 
allians med Renault är väl just 
kostnadsbesparingar. Det var 
argumentet för alliansen med 
General Motors 2000-2005. 
Då skulle det sparas pengar 
både på gemensamma inköp 
och på gemensam utveckling 
av drivlinor.

Jag tror att ett starkt 
italienskt ägande är en förut-
sättning för att Alfa Romeo 
ska utvecklas och överleva. 
FCA tjänar pengar på sina 
amerikanska bilar men inte på 
Alfa Romeo. Ändå satsar man 
på att göra Alfa Romeo till 
ett lönsamt märke. Det hade 
varit enklare att lägga ned 
det. I ett stort internationellt 
konglomerat styrt av benhårt 
lönsamhetstänkande blir ris-
ken för en sån slutsats över-
hängande.  Ju större bolag 
Alfa Romeo ingår i och ju mer 
internationellt ägande desto 
mindre känsla för märket.  
Och ju mindre känsla desto 
farligare lever 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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MINNEN
Då har man suttit och arbetat 
med att få ihop ett nummer 
av Klöverbladet igen och till 
det arbetet hör ju någon form 
av kåseri att inleda tidningen 
med. Att hitta något att skri-
va om är betydligt lättare nu 
på sommaren eftersom det 
händer lite mer för oss bilen-
tusiaster runt om i landet nu 
under sommarhalvåret. 

Trots att inte halva säsong-
en har förflutit när detta 
skrivs har jag redan hunnit 
med banmötespremiär på 
Gelleråsen, Classic Motor 
Show på Tjolöholm och 
ytterligare ett banmöte på 
Kinnekulle. Många evene-
mang finns kvar att besöka 
och det känns trevligt. När jag 
satt och funderade över var-
för man håller på år efter år 
att besöka tävlingar, utställ-
ningar, museer och annat bil-
relaterat trots att man redan 
hunnit leva mer än halva livet 
och redan gjort detta många 
gånger om så kom jag på att 
svaret förmodligen är minnen. 
Det är ju egentligen det man 
har kvar när karusellerna 
slutat snurra, belysningen 
släckts ner och höstvindarna 
sätter in; minnen.

Mitt första minne här i livet 
är från Kinnekulle ring, 1969 
eller kanske 1970 när jag var 

fem-sex år. Sommaren är 
varm och jag sitter högt uppe 
på kullens topp på Kinnekulle 
ring med Farsan och kollar 
på racing. Redan vid denna 
ålder var jag biten av ”motor-
viruset” och njuter i fulla drag 
när Picko Trobergs gul-röda 
Chevrolet 
Camaro 
mullrar 
förbi ned-
anför. Än 
idag kan 
jag höra 
motorlju-
det, känna 
lukten och 
den varma 
sommar-
vinden. 
Kanske 
drack jag 
Merry, en 
fruktsoda-
liknande 
dricka som fanns förr i tiden 
men nu bara är ett minne, 
också den minns jag hur den 
smakade.

Ett annat minne är 1980 
när jag hade läst om att 
man på Västkustloppet i 
Falkenberg skulle köra några 
heat med äldre GT-vagnar 
och prototypsportvagnar, 
dessutom skulle tjejerna i 
Mini Lady Cup köra med 

sina hundkojor. Ingen av 
mina föräldrar hade möjlighet 
att köra så det var bara att 
tillsammans med bästa pola-
ren sätta sig på mopederna 
och köra de arton milen till 
Falkenberg. Pengar hade vi 
knappt några så boendet 

blev tält 
i skogen 
ovanför 
Vinbergs 
kyrka och 
maten 
bestod 
av grovt 
bröd och 
räkost…

Resan 
var värd 
var enda 
sekund. 
Minnena 
från att ha 
sett, hört 
och känt 

lukten av bilar som Bizzarini 
GT, Ferrari 330 P4, Porsche 
907, Ferrari Daytona och 
Daimler SP250 finns för evigt 
kvar i mitt sinne. Året efter 
gjorde vi om samma resa…

Detta är minnen från förr 
men än idag skapar man sina 
egna, nya minnen. Att få till-
bringa en dag på en racerba-
na med sin Alfa Romeo är ett 
sådant tillfälle. En sådan dag 

är en sorts totalupplevelse. 
Man träffar mängder av lika-
sinnade och skaffar sig nya 
vänner, man svettas i bilen 
när man försöker sätta det 
där perfekta varvet samtidigt 
som man njuter i fulla drag av 
sången från Alfans motor. Det 
är något att minnas i snög-
loppet till vintern.

Ett annat ypperligt tillfälle 
att fylla på sin bank av posi-
tiva minnen är att besöka 
årets upplaga av Spettacolo 
Nordico 14-15 september på 
Ring Knutstorp. Premiären 
förra året gav mersmak för 
min del och jag kommer att 
återvända i år. Kia Wallin har 
i detta nummer skrivit en fin 
artikel som inspiration för de 
som inte bestämt sig för att 
besöka detta samarrange-
mang mellan våra nordiska 
klubbar. Kom dit, träffa alla 
härliga Alfistis och titta på 
spännande racing. Ställ ut 
din bil i banans depåområde 
eller ta en tur på banan under 
lugna former. På lördag kväll 
är det middag och mingel, 
kanske träffar du en vän för 
livet.

Hur som helst kommer 
det att vara ett oförglömligt 
minne, ett minne som ingen 
kan ta ifrån dig.
VI SES!

HAR’U RADIO?
En av de få bruksbilar jag 
köpt ny är en Alfa 75 Twin 
Spark -88 och detta var 
på flera sätt den sista äkta 
Alfa Romeo-modellen. 
Visserligen hade Fiat köpt 
företaget redan två år tidi-
gare men detta hade inte 
slagit igenom i produktionen 
ännu. Dessutom var det 
den sista bakhjulsdrivna 
Alfan som skulle byggas på 
många år. Jag hittade den 
hos Borgs Bilar på Söder i 
Stockholm. Vackert röd med 
grå inredning av skinn och 
nappa var den helt enkelt 
oemotståndlig. Motorn med 
dubbeltändning var från 
den tiden då bilar inte var 
utrustade med så mycket 
avgasrening och den hade 
därför ett härligt gensvar på 
gasen. Inkörningsresan gick 
till Nürburgring och den tillåt-
na varvtalsgränsen på 4 500 
rpm överskreds aldrig men 
sällan låg varvtalet mycket 
lägre heller. Det visade sig 
var en perfekt inkörning för 
motorn som blev stark och 
varvvillig utan att dra olja. 
Något vidare stöldskydd hade 
bilen dock inte vilket skulle 
komma att visa sig.

En vinterkväll kom jag hem 
till min sambo med mat och 
vin för helgen. Termometern 
visade -11°C och det hade 
bilen inget att invända mot 
men problem uppstod ändå. 

När jag just skulle börja lasta 
ur varorna slog centrallåset till 
trots att nyckeln satt i tänd-
låset. KLICK! Och där stod 
jag i kylan och kunde inte 
komma in i bilen. Jag visste 
att det inte var så svårt men 
det som störde mig var att 
jag hade ingen aning om hur 
man kulle göra för att forcera 
låset utan att förstöra dörren. 
Rådfrågade min sambo om 
hur vi skulle göra. Hon sa då 
att hon hört att det på bot-
tenvåningen bodde en kille 
som hette Tobbe (fingerat 
namn) och han påstods ha 
insikt i sådant. Men hon hade 
också hört att han sällan var 
nykter, i synnerhet inte på en 
fredagkväll. Då vi inte hade 
något att förlora gick vi bägge 
ner och ringde på hos Tobbe. 
Han var glad i hågen och lät 
snarast smickrad över att få 
bryta sig in i en Alfa Romeo. 
”Vi kan ta det med en gång”, 
sa Tobbe och gick efter sin 
jacka. Hm, tänkte jag, ska 
han inte ha med sig någon 
verktygslåda? Tydligen inte. 
Han ställde bara en fråga 
som jag inte förstod men som 
kom att bli klassisk:
- Har’u radio?
- Javisst har jag det, men…

Det var inte läge för fler 
frågor så vi gick ut och Tobbe 
skruvade direkt av radioan-
tennen. Med en plattång, 
som han tydligen alltid hade i 

fickan, böjde han till spetsen 
så den såg ut som en krok. 
Sedan tog det tre sekunder 
innan alla dörrar var öppna. 
Han hade stuckit ned anten-
nen mellan gummilisten i 
dörren och sidorutan. Sedan 
var det bara att lyfta upp den 
hävram som var kopplad till 
låsknappen och saken var 
klar. Tobbe fick en flaska vin 
för besväret och jag hade bli-
vit en kunskap rikare som jag 
skulle få användning för ett 
halvår senare.

I augusti var det stor 
bilträff på Mantorp. Mitt 
emot montern där jag job-
bade fanns ett ambulerande 
gatukök där flinka tjejer 
sålde korv och hamburgare 
till åskådarna mellan racen. 
På söndagseftermiddagen 
när det hela var över kom en 
flicka fram till oss och såg 
nedstämd ut. ”Vad står på”, 
frågade kollegan? ”Jo, jag 
ska snart köra hem men har 
låst in mina nycklar i bilen. 
Vad ska jag göra?”. ”Kanske 
Bengt har någon lösning”, sa 
kollegan. Jag tillfrågades om 
jag kunde hjälpa henne i hen-
nes prekära situation varvid 
jag bara tittade på henne och 
frågade coolt:
- Har’u radio?
- Javisst, det är en Philips 
 men den är inte så bra…
- Det är lugnt, var står bilen?
- På parkeringen, precis vid 

infarten. En vit Escort.
Detta var på den tiden då 

nästan alla Escorter var vita 
men jag hittade bilen och 
såg utifrån hur nycklarna låg 
i askkoppen. Radioantennen 
hade en liten metallknopp 
i spetsen och detta räck-
te. KLICK och dörren var 
öppen. Tog nycklarna och 
gick tillbaka till tjejen som 
nu nästan grät av förtvivlan. 
”Varsågod, här är dina nyck-
lar!” Belöningen blev en stor 
puss och en hamburgare, 
kanske därför jag kommer 
ihåg episoden så väl.

Men tro nu inte att alla 
bildörrar var lika lättöppna-
de. Försökte tricket igen på 
en Freelander vintern därpå 
men det var helt meningslöst. 
Även med verktyg från en hel 
militärverkstad gick jag bet 
på uppgiften och den tillkall-
ade låssmeden fick arbeta i 
en och en halv timme för att 
få upp dörren. Något hade 
tydligen hänt och väl var det. 
Nu läser vi att bilinbrotten 
och bilstölderna ökat igen av 
den enkla anledningen att det 
är så enkelt att ta sig i en bil. 
Med en speciell mottagare 
fångar man upp signalen som 
nyckeln sänder ut och sedan 
reproducerar man denna i 
närheten av fordonet. Med ett 
KLICK går dörrarna upp och 
sedan startar motorn. Vare 
sig man har radio eller inte…

BENGT 
DIEDEN

KRÖNIKA
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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!

ELEKTRONIKEN ÄR URKOPPLAD

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

Halva 2019 har nu snart eller 
precis passerats, beroende 
på när detta trycks.

Det har hänt en hel del 
redan, både privat med 
Giulian och med mitt engage-
mang i CAR. 

Nej, jag har inte skiljt mig 
men väl avslutat min tjänst 
som säljare inom läkeme-
delsindustrin, ett jobb som 
både gav och tog väldigt 
mycket. Nu är det dags att 
prova lite annat, bl.a. sälja lite 
annonsplatser i KB som Ni 
redan sett, samt bedrivit lite 
garageloppis på Gelleråsen 
avseende Alfa Romeo Racing 
klistermärken och italienska 
aerosolsläckare. För övrigt 
så börjar det hända lite saker 
på arbetsfronten, kan ju inte 
bygga vidare på min altan 
längre (vilken är större till 
ytan än huset). Tack Thommy 
Lehrgrafven för att du var 

med och hjälpte igång mig.
Vad det gäller Giulian har 

det varit en lite spännande 
start på året med fjäderbrott 
under vintern på mina bak-
fjädrar (HR sänkningssats) 
numera utbytt till Eibach Pro 
Kit. Utseende/höjd mässigt 
väldigt lika men något mer 
komfortabla skulle jag vilja 
påstå. Nya P Zero däck från 
Pirelli, (AR) = framtagna till-
sammans med Alfa Romeo 
speciellt för Giulia. Satte 
även på 15 mm navstyrda 
spacers fram, vilket gjorde 
stor skillnad avseende både 
utseende och väghållning. 
Bilen är mycket stabilare och 
inte lika nervös som innan, då 
den i normalutförande verkli-
gen inte gillade våra svenska 
spåriga vägbanor, det är som 
bortblåst nu. Nämnas bör att 
jag har olika bredd på mina 
fram- och bakfälgar, tycks 

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.

ha ändrats på de senare års-
modellerna, där det verkar 
vara samma däckdimension 
både fram och bak. Rätta mig 
gärna om jag har fel, kanske 
finns möjligheten att få 8” i 
fram och 9” i bak på ”vanliga” 
Giulia fortfarande? På Giulia 
Q är det väl som tidigare, 
men Q har ju ännu bredare 
däck och fälgar. Sedan har 
jag provar R-däck på Giulian 
för första gången (Gelleråsen) 
lite blandade erfarenheter 
avseende urkoppling av 
elektroniken och kraftiga 
nedbromsningar i slutet på 
rakan, där bakbromsarna 
tog för bra i förhållande till 
frambromsarna, vilket slutade 
på lite olika sätt, oftast på 
tvären... Fortsättning följer 
kanske någon form av broms-
reducering bak behövs när 
elektroniken är urkopplad, 
på Kinnekulle spelar det nog 

ingen större roll men på andra 
banor desto viktigare.

Sekreterare i CAR, ja det 
funkar bra tror jag, har inte 
hört något annat än... Lite 
ovant att föra anteckningar, 
har vanligtvis brukat klara mig 
undan sådant tidigare. Men 
som vän av ordning och reda, 
med lite pedantiska inslag, så 
skall det väl gå bra även fort-
sättningsvis.

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 intresse-
rade 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

Augusti
3-4  Copenhagen Historic Grand Prix, Köpenhamn. 
Historic racing men också utställningar, bilklubbar, tillbe-
hör, 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 publiceras i facebookgruppen: www.face-
book.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 
bilutställning 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-årsjubileum). Racing, utställningar, marknad, klubb-
möte 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/arrang-
ementer
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.corsaita-
liana.no

November
9-10  NEC Classic Motor Show, Birmingham UK. 
www.necclassicmotorshow.com/

www.spettacolonordico.com

14-15 september
RING KNUTSTORP

 

Fjolårets succé upprepas helgen 14-15 september 2019! 

De skandinaviska Alfa Romeo-klubbarna anordnar för andra året i rad Spettacolo 
Nordico på Ring Knutstorp i Skåne, Sverige. Det är två dagar där allt kretsar kring 
italienska bilar.

Klubbarnas tävlingsserier CAR Challenge & Corsa Italiana har tävlingar på banan  
som är en av Sveriges mest lovordade racingbanor. Vi har också Trackday båda 
dagarna då alla får möjlighet att köra sin bil på banan under kontrollerade former. För 
den nyfikne ordnas även möjlighet att prova banan under “Lugna halvtimmen” där vi 
kör efter en Säkerhetsbil.

Under lördagen erbjuds besökare möjlighet att åka Racetaxi med våra skarpaste 
förare! Ta chansen att känna den kittlande känslan av att fara runt banan i full fart. 
Har du inte tidigare funderat på att köra själv, kommer detta garanterat ge mersmak!

I depån håller vår finbilsutställning för Alfa Romeos och andra Italienska bilar,
kom med din pärla du också! Pris för finaste bil delas ut på lördagen. Förra året 
kunde vi beundra fler än 50 skinande bilar med tillverkningsår från 1950-tal till 2010-
tal. I år försöker vi locka fram ännu fler riktigt ovanliga bilar!

På lördagskvällen blir det middag i restaurangen på banan där vi umgås och har
trevligt hela kvällen tillsammans med nya och gamla vänner.

Road Rally i de vackra omgivningarna runt banan startar på söndag förmiddag. 
Skåne visar upp sin allra vackraste sida i trakterna runt Knutstorp under 1-1,5 tim-
mes körning. Kluriga frågor och vackra stopp utlovas. Vinnaren koras på prispallen 
tillsammans med våra raceande vänner.

KLÖVERBLADET  NR 3 2019    9
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 SPETTACOLO NORDICO 14-15 SEPTEMBER 2019 ELLER 

”VARFÖR ÅKTE JAG INTE DIT FÖRUT?”
TEXT: KIA WALLIN
BILDER: DE INTERVJUADES EGNA, JOAKIM LANDELIUS SAMT UR KLÖVERBLADETS ARKIV

Mitt i CAR Challenge-serien, 
mitt i sommaren, och allt vad 
det innebär med framplock-
ad, älskad Alfa Romeo, sol 
och bad, blickar vi framåt 
mot årets Spettacolo Nordico 
och CAR Challenge-finalen 
2019. Även i år händer allt på 
Ring Knutstorp i nordvästra 
Skåne. Du som var där förra 
året på premiären kan minnas 
och längta tillbaka. Du som 
inte var där har något riktigt 
kul att se fram emot. Vi lad-
dar upp och ser fram emot 
en storslagen fest.

När man ställer frå-
gan “Vad är Spettacolo 
Nordico?”, så får man ett 
ganska entydigt svar: Det är 
mer än en biltävling. Det är 
mer än en bilutställning. Du 
kan vara allt ifrån aktiv förare 
till åskådare, nyfiken på och 
vill njuta av bilar, folk och 
spännande race. Det är helt 
enkelt något för alla. Till och 
med för den som inte ännu 
förstått tjusningen med en 
Alfa Romeo eller andra ita-
lienska bilar. Men du gör det 
med risk för att bli smittad av 
det aggressiva Alfa-viruset.

Ett mer konkret svar på 
föregående fråga, är att årets 
upplaga av arrangemanget 
är planerat så att lörda-
gens fokus mest ligger på 
Trackday. Söndagen ägnas 
åt CAR Challenge och Corsa 
Italiana. Under båda dagarna 
kommer dessutom depåer, 
utställare och shoppar samt 
en del annat att samsas 
på banans innerplan. Mer 
samlat, tightare och mycket 
trevligare. 

Trackday innebär att du 

får pröva på banracing med 
din egen bil. Det kräver dock 
vissa förberedelser som att 
du har hjälm och godkänd 
klädsel samt en racingli-
cens. Det går att teckna en 
prova-på-licens på plats på 
Knutstorp.

För dig som besöker 
Knutstorp denna helg och 
vill känna på banan och 
dess underlag i din egen, 
inte bananpassade bil, finns 
banvisning och lugna halv-
timmen. I lugnt tempo ligger 
du, tillsammans med andra, 
bakom en ledarbil (pacecar) 
som bestämmer tempot. Den 
i princip enda regeln som 
gäller, är att man inte får köra 
om ledarbilen eller någon 
annan som befinner sig på 
banan. Har du en passagera-
re som vill åka med, går det 
också bra.

Vill du ut på banan och 

känna på den tillsammans 
med någon av de erfarna 
och duktiga förarna i en 
riktig tävlingsbil, så kan den 
möjligheten också dyka upp. 
Här behöver du inte tänka på 
något annat än att du måste 
ha en “prova på licens” som 
du köper precis innan, och 
sen ska du bara njuta av 
resan runt banan som föraren 
tar dig på. En ypperlig chans 
för den nyfikne att få känna 
på och föraren att få visa 
upp!

Vad gäller utställare och 
annat pågår, i skrivande 
stund, ett febrilt arbete. Men 
dialog förs med bland annat 
Pirelli, som vill visa däck; 
Holmgrens Bil i Helsingborg, 
som vill visa bilar samt Arese 
Parts, som säljer delar till 
Alfa Romeo och sysslar med 
tuning. Det kommer också 
att finnas prylshop med till 

exempel riktigt snygga tröjor, 
för den som vill ta sin Alfa 
Romeo-kärlek ett steg till - 
det kan aldrig bli för mycket! 

Så, medan alla i organi-
sationen omkring Spettacolo 
sliter, planerar och gör allt 
för att få ihop ett lika bra, 
och förmodligen ännu bättre, 
arrangemang i år, har vi stört 
några av dem med lite frågor. 
Vi ringde också upp några 
förare och besökare för att få 
veta hur och om de ser fram 
emot det som komma skall.

Ola Söderpalm är Alfa-
klubbens f d ordförande och 
lite av Spettacolo Nordicos 
“pappa”, som fick idén att 
skapa något gemensamt med 
de övriga nordiska länderna. 
Förebilden var Spettacolo 
Sportivo som arrangeras i 
Holland en gång om året och 
som drar bilentusiaster och 

tävlande från hela Europa. Så 
i maj 2016 träffades ordfö-
randena för Alfa-klubbarna i 
Danmark, Norge och Sverige 
och en arbetsgrupp bild-
ades. 2018 gick det första 
arrangemanget av stapeln 
på Ring Knutstorp. Trots 

hög feber körde Ola ner för 
att vara med på detta första 
Spettacolo Nordico. Inte 
skulle feber stoppa honom! 
Ola ser fram mot årets 
arrangemang och hoppas 
på fler besökare och utstäl-
lare av olika slag. På frågan 
om varför man skall besöka 
Knutstorp i september svarar 
Ola: 

 - Det är en familjefest 
med fin racing och mycket 
trevligt folk. Dessutom får 
man se lite andra bilar än de 
vi är vana vid eftersom också 
Danmark och Norge deltar.

Han påpekar också att 
Knutstorpbanan är åskådar-
vänlig, vilket gör att det är lätt 
att följa med.

Vad han kör dit med? 
En Alfa Romeo, så klart, en 
Giulia Quadrifolgio närmare 
bestämt. Vi hoppas att Ola 
håller sig frisk(are) i år.

Robin Nyquist, tävlings-
förare med bil nummer 6, en 
Alfa 75.

Robin är född Alfa-
entusiast tack vare sin pappa 

och det fanns inget att fun-
dera över när det var dags att 
välja bil, endast Alfa Romeo 
dög. 2014 började Robin 
tävla. Det går bra och banan 
i Knutstorp är en av favori-
terna. 

 - Det är en snabb bana, 
kuperad, teknisk och oför-
låtande om man gör miss-
tag. Banans fördel är att en 
motorsvag bil kompenseras 
av ett bra chassi.

Robin rekommenderar 
trackday för den som vill låta 
den egna bilen sträcka ut 
eller möjligheten att få åka 
med någon av förarna. 

 - Passa på att titta och 
besöka. Det är en superkul 
tillställning som pågår i inte 
bara en, utan 2 dagar. Det är 
kringaktiviteter och mycket 
annat som att köpa prylar 
som tillhör bilarna och klub-
ben.

Han påpekar också att 
det är en härlig community, 
där förare är hjälpsamma mot 
varandra, bra tillgänglighet, 
bra läktare. Knutstorp är kort 
och gott ett kanonfint ställe. 
I år skall dessutom pappa 
Nyquist ansluta sig till gäng-

Ola Söderpalm. Robin Nyquist.

Alfor i långa rader. Bildelar till salu.
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et förare och tävlar med sin 
Abarth. 

En uppmaning från Robin 
till dig som besökare  “Det är 
skitkul när folk kommer fram 
och tittar och frågar!”. Så 
tveka inte att fråga och prata 
med förarna. Har de fullt upp, 
märks det.

Johan Mansfeld är Alfisti 
och Spettacolo Nordico-
besökare för första gången. 
Han är entusiastisk, snudd på 
lyrisk, och ser mycket fram 
emot arrangemanget. 

 - Det är så mycket mer 

än en biltävling. Det är utställ-
ning och att prata med folk 
och de som mekar i depån. 
Blandningen gör att det blir 
extra roligt. 

Till Knutstorp tar Johan 
med sig sin Bertone från 1972 
och kör på bana under lunch. 
Vilket är ännu en anledning 
för honom att komma dit. 
Men tävlingarna är allra roli-
gast.

 - Kom dit! Bli smittad. 
Enda medicinen är att köpa 
en egen Alfa, säger Johan. 
Så enkelt!

Henrik Ahnfeldt, tävlings-
förare och kör CAR Challenge 
för sjätte säsongen. Bilen är 
en Alfa 155 och med nummer 
63. 

“Racing skall vara enkelt!”, 
är Henriks filosofi, och kul! 

Kul att köra och kul att titta 
på. “SKITKUL!” Dessutom 
gillar han när folk kommer 
och tittar och pratar en sväng 
mellan tävlingarna, även om 
man som förare inte hinner 
med så mycket mer än att 
köra och greja bil.

Henrik efterlyser fler förare 
som vill tävla:

 - Det är kul och lätt att 
ställa upp och tävla. Billigt 
också! Köp en bra, billig 
instegsbil och börja kör. Vi 
har svinkul och alla hjälper till 
och man behöver inte vara 
rädd som nybörjare efter-

som förarna har respekt för 
rookies och visar hänsyn. 

Han passar på att dela ut 
en eloge till alla som är med 
och arrangerar samt till alla 
förare. CAR Challenge är 
en bra serie och han vet att 
andra klubbar kikar på hur väl 
allt är organiserat och hur bra 
det funkar. 

Innan vi avslutar intervjun 
läger Henrik till:

 - Sen är det kul med fest 
på lördagskvällen. Mysigt.

Robert Hagblom är med 
i arbetsgruppen omkring SN 
samt funktionärsgruppen när 
det gäller CAR Challenge. 

Som medlem i arbets-
gruppen ser Robert på saker 
och ting ur ett lite annorlun-
da, eller kompletterande, 
perspektiv, plus att han kan 

berätta lite om nyheter. Först 
och främst tycker han är 
Knutstorp är proffsigt och 
välordnat. Allt som behövs 
finns där och det är bra ser-
vering med god mat. Som en 
liten nyhet, när det gäller just 
maten, meddelar han att mid-
dagspriserna är justerade i 
år, något som han tror att alla 
blir mer nöjda med. 

Alfaklubben kommer att 
sälja prylar, bland annat kom-
mer förmodligen de mycket 
efterfrågade Spettacolo-
tröjorna att finnas till försälj-
ning. De fanns inte att köpa 
förra året, men många fråga-
de efter dem.

När Robert får frågan om 
varför man ska åka dit, svarar 
han:

 - Det är en bra bana 
och kul blandning av alfa-
människor! 

Och han lägger till: ban-
körningen, middagen, täv-
lingarna, folk som kommer 
dit och fina bilar som man 
kanske aldrig får se igen. 
Han poängterar också att 
det är kul med att det är ett 
internationellt arrangemang, 
då förare och besökare från 
Danmark och Norge också 
medverkar.

 - Man lär sig en del nytt. 
Till exempel vad bildelar heter 
på danska och norska. Kan 
vara riktigt kul att lära sig.

Kör själv? Jadå, en 
Guilietta från 1984 får rulla ut 

på banan när det är Trackday. 

Robert Schmid är Alfa-
klubbens sekreterare, digital 
marknadschef och enga-
gerad i annonsförsäljning, 
som kommer att besöka 
Spettacolo för första gången 
i år och han ser fram emot 
det riktigt mycket. Han tror 
på blandningen av utställning, 
folk och köra gatbilsrace. Det 
blir mycket att titta på och 
att göra. Knutstorp har han 
besökt förut och tycker att 
banan är jättefantastisk. Och 
han borde veta; han rullar 
mer än gärna ut sin Giulia på 
banan och tävlar i gatbilsklas-
sen i A-gruppen.

 - Det är kul att köra 
själv! Du kan komma med 
en 400.000 kr bil men bli 
omkörd av en 15.000 kr bil. 
Så man får vara lite ödmjuk. 
Och det funkar för gammal 
som för ung, erfaren eller 
nybörjare. Man behöver inte 
hävda sig, utan man hjälper 
varandra. Det är positivt.” och 
han lägger till: “På banmöte-
na har man roligt tillsammans 
och man är där för att ha 
roligt. Alla pratar med alla och 
hårda ord mellan varandra 
existerar inte.”

Även Robert uppmuntrar 
besökarna att komma och 
titta på bilarna och ställa frå-
gor. Sedan finns det ju den 
där risken man får ta eller rent 
av räkna med - om man inte 
redan är drabbad:

 - Det kända Alfa-viruset...
sen är det kört, avslutar han 
med ett skratt.

Sist ut är Joakim 
Landelius som är Spettacolo 

Nordicos projektledare, täv-
lingsledare och styrelseleda-
mot i Alfa-klubben. En spindel 
i nätet med licens att köra, 
men kanske inte riktigt hinner 
med det. Han sysslar bland 
annat med bokning av banor, 
funktionärer, aktiviteter, tryck-
saker och PR. Tillsammans 
med alla i arbetsgruppen ser 
han till att målet uppfylls för 
Spettacolo Nordico: att göra 
något riktigt bra!

 - Spettacolo Nordico är 
en fest av Alfa Romeo och 
annat italienskt. Gammalt och 
nytt, välputsat och rallykört. 
Som besökare ges du möj-
lighet att köra bana och det 
enda du kan tänka efteråt 
är: “Varför åkte jag inte dit 
förut?”

Joakim har lite “bra att ha” 
information också:

Information med FAQ hittar 
du på spettacolonordico.com. 
Där finns också anmälan till 
banåkandet. För den som 
vill dyka upp är det bara att 
komma. Det kommer finnas 
skyltar och värdar som guidar 
rätt. Har du en italiensk bil 
kommer möjlighet finnas att 
ställa den på ”finparkering-
en”, Kommer du i en Nissan 
Sunny får du vänligt parkera 
på den vanliga parkering-
en. Så, strängt taget är det 
VÄLDIGT enkelt. 

Jag själv lägger till: Kom 
och njut av bilar, fart och folk. 

Ha kul och umgås på Ring 
Knutstorp, mitt i den skånska 
vackra naturen! Helt enkelt. 
Och som skrivande hustru 
till en alfisti - och bedröv-
ligt smittad av det livslånga 
alfa-viruset - så kan jag själv 
bara göra en enda sak, efter 
alla dessa samtal med fler 
passionerade alfistis: boka 
helgen 14-15 september för 
Spettacolo Nordico och ta 
med lika alfa-smittade tonår-
ingar. Vi ses!

Johan Mansfeld.

CAR Challenge på Knutstorp.

Henrik Ahnfeldt. Robert Hagblom. Joakim Landelius.

Robert Schmid.
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alfaromeo-forsakring.se

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

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

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

Du har väl sveriges enda 
originalförsäkring för Alfa Romeo?

Ring oss på
075-243 06 15

redan idag!

SYNTETOLJAN ÄR DÖD 
– LEVE SYNTETOLJAN

Syntetolja är antingen en 
mineralolja som har manipu-
lerats genom diverse tekniska 
processer, så att den har fått 
förbättrade egenskaper eller 
en syntetiskt framställd olja.
(Wikipedia)

Krig är fasansfullt men ur 
teknisk synvinkel källan 
till många innovationer. 
Syntetoljan är en av dem. 
Det tyska krigsmaskineriet 
under WW2 led stora brister 
på bränsle då landet inte 
hade någon egen produk-
tion av råolja. Med Hitlers 
stöd började landet istället 
producera högoktanig 
bensin som utvanns 
ur brunkol. Miljontals 
liter producerades av 
IG-Farbens fabriker 
som placerats nära 
koncentrationslägren 
för att få gratis arbets-
kraft. Luftwaffe kunde 
med detta bränsle öka 
effekten hos sina flyg-
motorer, främst de inver-
terade V12-motorerna från 
Mercedes. Nu uppstod ett 
nytt problem, de högt belas-
tade motorerna havererade 
därför att smörjningen var 
otillräcklig. Flygmotorer måste 
kunna startas i kyla och 
sedan köras med full effekt 
under lång tid. Tyska tekni-
ker tog då fram en smörjolja 
som saknade mineraloljornas 
defekter och förmådde att 
smörja i såväl låga som höga 
temperaturer. Den syntetiska 
oljan var född.

Först med syntetisk olja 
syntetisk olja för bilbruk var 
franska Motul som införde en 
esterbaserad olja 1966 men 
det var först när amerikanska 
Mobil Oil lanserade en hel-

syntetisk olja 1974 som det 
började ta fart på allvar. Mobil 
använde sig av en bas som 
kallas polyalfaolefin (PAO) 
och som klarar högt tryck 
och hög temperatur utan 
att bli tjockflytande när den 
är kall. Oljan hade ett högt 
naturligt vikositetsindex och 
krävde färre additiv än mine-
ralolja. Priset var högt och 
skepsisen som 
vanligt 
stor 

inom 
bilvärl-
den. Så små-
ningom lärde sig dock bilä-
garna att dessa oljor innebar 
stora förbättringar. Det tog 
ungefär tio år för syntetoljan 
att etablera sig och under 
den tiden var biltillverkarna 
inte sena att höja kraven 
på oljorna vilket förlängde 
serviceintervallerna och livs-
längden på motorerna vilket i 
sin tur motiverade det högre 
priset. Motortrimmarna var 
entusiastiska då motorerna 

gav mer effekt i bromsbän-
ken, oljetemperaturen sjönk 
och hållbarheten ökade. De 
nya smörjmedlen introducera-
des även som transmissions-
oljor och Alfa Romeo-ägarna 
kunde nu använda tvåans 
växel även på vintern.

Basen för PAO är en 
produkt som används inom 
många andra områden, inte 

minst plastin-
dustrin. 

Tillgången blev 
knapp när ett par fabriker i 
USA förstördes av orkanen 
Katrina i New Orleans 2005. 
Oljebolagen behövde hitta en 
ersättare och man dammade 
då av en process som kallas 
hydrocracking. Det innebär 
att mineralolja får reage-
ra med vätgas under högt 
tryck och hög temperatur. 
Resultatet blir att mineral-
oljans sämsta egenskaper 
elimineras och kvar finns en 

olja som är nästan lika bra 
som syntetolja. Poängen är 
att den kostar bara en bråk-
del av den äkta syntetoljan 
att producera. Oljebolagen 
jublade men marknaden hade 
nu börjat kräva syntetolja. 
Ett stort engelskt oljebolag 
definierade då om ordet syn-
tetolja som nu kom att betyda 
mineralolja med syntetsik 
modifiering. Poängen var 
att, genom att kalla den nya 
oljan syntetisk, kunde priset 
behållas på samma nivå. Idag 
består i stort sett all syntetol-
ja av ”trimmade” mineraloljor, 
även Mobil 1 som beskrivs 

så här av sin tillverkare: 
”Ett syntetiskt smörjmedel 
innehåller fler förädla-
de basämnen än de 
konventionella mine-
raloljorna, vilket ger 
din motor ett bättre 
skydd och en större 
prestationsförmåga. De 
syntetiska motoroljorna 
ger många fördelar som 

håller motorn i funktion 
på bästa prestandanivå i 

åratal”. Står det något om 
syntetiska basoljor? Nej, inte 
nu längre. 

Vi kan därför glömma 
det här med syntet eller inte 
syntet då det är normupp-
fyllande som gäller idag. 
Motortillverkarna har mycket 
precisa krav på vad oljan ska 
prestera och hur oljebolagen 
mixar produkten för att upp-
fylla dessa krav har vi egent-
ligen inget behov av att veta. 
Äkta syntetolja finns kvar 
men då i första hand som 
raceapplikationer vilka saknar 
de godkännanden som bilin-
dustrin kräver. Men detta är 
en helt annan historia…

TEXT: BENGT DIEDEN



16    KLÖVERBLADET  NR 3 2019 KLÖVERBLADET  NR 3 2019    17

Alfas totala försäljning visar en nedåtgående trend de senaste decennierna.  Lanseringarna av Alfa 147 under 2001 och Giulietta under 2010 gav positiva 
trendbrott på en annars så konstant dalande kurva. 


Förhoppningarna var höga med introduktionen av Giulia (2016) och Stelvio (2017) och tack vare dessa kom Alfa över 100.000-strecket för första gången 
sedan 2011, och man började tala om Alfas pånyttfödelse. Men som ni ser så mattades ökningen av under 2018 (och de första månaderna under 2019 visar 
på en dalande försäljning) och det är detta som har fått larmsignalerna igång, som ni säkert läst på diverse Internetforum. Två nya modeller och en sådan 
beskedlig ökning? Att den mest pådrivande kraften, FCAs VD Sergio Marchionne tragiskt gick bort under sommaren 2018 har om möjligt skapat ännu fler 
negativa rubriker.

Total försäljning

ÅR FÖRSÄLJNING

2018 120 000

2017 109 000

2016 72 000

2015 65 000

2014 67 000

2013 73 000

2012 101 000

2011 137 000

2010 115 000

2009 116 000

2008 108 000

2007 154 000

2006 154 000

2005 139 000

2004 167 000

2003 173 000

2002 184 000

2001 216 000

2000 188 000

1999 193 000

1998 190 000
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#1

Global försäljning - topp 10

TOPP 10 LÄNDER SÅLDA ’000

Italien 43
USA 24
Frankrike 8,4
Kina 5,5
Tyskland 5,4
Spanien 4,7
Storbritannien 4,2
Schweiz 3,6
Belgien 3,0
Japan 2,5

Topp 10 länder Försäljning i tusental
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USA
24
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43

Bland topp 10-länderna har det hänt en hel del. Efter återlanseringen i 
USA under 2016 har den marknaden redan intagit andraplatsen, klart 
före Frankrike men kanske inte helt oväntat bakom Italien. 


Under 2018 tappade både Frankrike och Tyskland mer än 10% av 
föregående års försäljning, detta trots att både Giulian och Stelvion nyss 
introducerats.


Roligare läsning var Kina & Japan med mer än 30% ökning, men även 
Spanien (+17%) och Belgien (+16%) gick väldigt bra.


Alfa är väldigt känsligt för förändringar på den italienska marknaden då 
36% (!) av Alfas globala försäljning sker i Italien.

#2

Det är aldrig ett bra tecken när en ny modell redan på sitt andra levnadsår börjar tappa 
i försäljning, men det var precis det som Giulia drabbades av 2018 när försäljningen 
sjönk med 9%.


Stelvion visar att SUV-relaterade bilar säljer bra, oavsett kontinent, så det är kanske 
inte så konstigt att nästa modell för lansering är en SUV till (Tonale)

GIULIA STELVIO

2016 10 558

2017 35 159 20 885

2018 34 304 46 087

Global försäljning av Giulia och Stelvio
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#3

Försäljningen av Giulia och Stelvio i Sverige är ett av få 
glädjeämnen. Trots lite skakigt återförsäljarnät, där några 
handlare upphört med försäljning av Alfor, men några andra 
tillkommit, så har försäljningen överlag varit väldigt positiv sedan 
introduktionen av Giulia och Stelvio.

Jämförelse av sålda enheter/år

MODELLER 2016 2017 2018

Giulia 64 287 363
Stelvio 97 559
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VÅR TID ÄR NU!
Rubriken skulle kunna anspe-
la på det glädjande uppvak-
nandet för vårt älskade bil-
märke Alfa Romeo, som tycks 
gå en ny vår till mötes med 
framgångsrika modellserier i 
produktion och mycket spän-
nande i ”pipe-linen.”

Nu var det inte just det jag 
tänkte på med denna rubrik, 
utan att en Alfa kommer att 

medverka i TV-serien Vår tid 
är nu i något, möjligen några, 
av höstens avsnitt. 

För ungefär ett år sedan 
kontaktades undertecknad 
av Jarowskij production med 
frågan: ”Om jag kunde tänka 
mig att medverka i inspel-
ningen av något avsnitt med 
min Alfa Romeo 1750 GTV?” 
Personligen är jag inte jätte-

förtjust i TV-serier, men när 
det gäller Vår tid är nu, missar 
jag inte ett enda avsnitt, så 
jag tackade ja.

Fick då reda på att de 
avsnitt som skall visas under 
hösten 2019 utspelar sig 
under åren 1968–1971 och 
att man nu var ute och jaga-
de rekvista till dessa avsnitt, 
bland annat bilar. Vilka bilar 

TEXT OCH FOTO: OLA SÖDERPALM

var inte slutgiltigt bestämt, 
och man bad att få återkom-
ma. I oktober skedde detta, 
och jag ombads infinna mig 
med bilen till ett stort rekvi-
sitaförråd i Jonsered utanför 
Göteborg. Dessutom ville 
man ha uppgift på kläd-, sko- 
och hattsorlek, vilket de fick. 
Väl framme i Jonsered visade 
sig att det inte bara handlade 
om bilen, utan att jag också 
skulle medverka som sta-
tist, vilket jag anade när alla 
kroppsmått levererades.

I ett omklädningsrum 
hängde hela utstyret framme, 
och de var bara att dra på sig 
det hela och komma ut som 
nån slags handelresande typ.

I detta utsyr körde jag 
sedan vidare, i sällskap med 
andra statister, in mot inspel-
ningsplatsen i Göteborg. En 
stor gata i närheten av Heden 
var helt ombyggd för att 
stämma med tidsperioden. 
Andra vägmärken, gatube-
lysning, butiksfasader med 
mera var förändrat. En hus-
fasad var ombygd till att likna 
Radiumhemmet i Stockholm 
med bland annat en uppbygd 
fontän framför fasaden. Även 
om inspelningarna gjordes i 
Göteborg, utspelar sig hand-
lingen i Stockholmsmiljö.

Inför inspelningarna byttes 
alla nummerplåtarna på de 20 
medverkande bilarna, efter-
som vi i början av sjuttiotalet 
fortfarande hade de gamla 
skyltarna med länsbokstä-
ver. Kuriosa, Alfan fick olika 
nummer fram och bak, då 
man inte hade någon tvåradig 
skylt bak, som matchade den 
enradiga fram. 

Inspelningarna startade 
klockan 12.00 och pågick 
hela tiden fram till klockan 
23.00, de sista timmarna i 

mörker. Rollen som statist 
begränsade sig till att med 
jämna mellanrum vandra 
utmed gatan med bestäm-
da steg, närmare bestämt 
12 steg per 15 sekunder. 
Dessutom fick jag agera 
passagerare i en gammal SL 
buss från mitten av sextio-
talet. Gissningsvis kommer 
dessa insatser inte att leda till 
en ny skådespelarkarriär, men 
kul var det.

Vår tid är nu, är SVT:s hit-
tills dyraste produktion, och 
man kan förstå det när man 
ser vilka enorma resurser 
som läggs ned på inpelning-
en. När vi var färdiga frågade 
jag en av inspelningsledarna 

hur lång sändningstid dagens 
elva timmars inspelning skulle 
resultera i, och han svarade: 
”Gissningsvis ca. 3 minuter!”

Tyvärr vet jag inte när 
seriestarten sker i höst, och 
inte heller i vilket avsnitt Alfan 
medverkar, men ni kära läsa-
re får väl bänka er framför 
TV-apparaterna och se alla 8 
avsnitten.

”Kulissen” för slutscenen i avsnitt 20. Kungsgatan i Stockholm, vy från 
Malmskillnadsbron västerut, 1964. (Bild från Wikipedia)
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MILLE SCANIA 2019
TEXT: LARS NARVSELIUS
BILDER: LARS OCH CHRISTIAN NARVSELIUS

För ganska precis tio år 
sedan startade den skånska 
varianten av Mille Miglia. Två 
Alfisti tyckte vi behövde ett 
lopp för italienska fordon i ett 
vårgrönskande Skåne och 
började sin planering. När 
de besökte Mille Miglia kom 
uppenbarelsen; det skulle ju 
heta Mille Scania! (Scania är 
latin för Skåne). Att bränna 

av tusen romerska mil, eller 
160 svenska, på några dagar 
ansågs dock vara lite väl 
ambitiöst, så istället valde 
man att lägga upp en lagom 
dagsetapp på lite drygt 10 
mil. Så år 2009 startade Mille 
Scania i Landskrona där 
underbara skånska småvägar 
utforskades med hjälp av en 
roadbook och alltid på Kristi 

Himmelsfärds Dag, allt för 
att maximera en kanske mer 
modern form av uppstån-
delse, i de här fallet när flera 
italienska bilar sammanstråla-
de. Mille Scania är alltså inte 
ett unikt klubbmöte, utan en 
italiensk fyrklöver anordnat av 
klubbarna för fyra italienska 
märken; Fiat, Lancia, Abarth 
och Alfa Romeo. 

Årets lopp börja-
de där fjoråret slutade, 
så 30 ekipage träffades 
vid Köpmansmagasinet 
i Smygehuk, känt som 
Sveriges sydligaste udde, en 
inte alltför varm förmiddag 
den 30 maj. Men som luttrad 
skandinav kunde man kon-
statera att det i alla fall inte 
regnade och då var allt ok, 
ju. Det blev en hel del kära 
återseenden och däckspar-
kande tills klockan slog 10 
och loppet började. Med hjälp 
av alltid eminent utformad 
roadbook blev vi ledsagade 
denna gång genom sydvästra 
Skåne och trots jag själv är 
från just den trakten var det 
bara att konstatera att de 
minsann hittat småvägar som 
jag inte kände till, och riktigt 
trevliga sådana dessutom. 
Varje lopp har tre kontroller, 
och vid första kontrollen 
besökte vi 1900-garaget i 
Trelleborg med de alltid entu-
siastiska Ulf & Ulf som såg till 
att vi svarade på frågor och 
provade på att träffa ballong-
er med giftpilar. Eller om giftet 
var slut den dagen? De två 
följande kontrollerna sköttes 
med entusiasm av Fiat och 
Lancia-klubben där det blev 
till att testa både sin uppfatt-
ning om var bilen börjar som 
att undersöka sin gotländ-
ska ådra - eller kanske brist 
därav…

Efter målgången vid 
Ängdala Bränneri har nu 130 
av de 160 milen avverkats; 
alltid välorganiserat under 
Gunnar Nornemarks led-
ning, som är den av de två 
grundarna som fortfarande 
driver detta evenemang. De 
tio första platserna fick priser, 
där de fem första dessutom 
fick en valfri prenumeration 
ur Albinsson och Sjöbergs 
katalog. Evenemanget är all-
tid lika uppskattat och därför 
välbesökt. Missade du årets 

lopp? Skriv då in 21 maj 
2020, då drar det igång igen! 
Startplats blir årets målgång, 
Ängdala Bränneri och målet 

får vi reda på när vid anmälan 
på morgonen. Bara att räkna 
dagarna tills nästa start, med 
andra ord!
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Nybils
garantin 

gäller alltid Vi förstår att du 
vill ge din Alfa 
Romeo det bästa 
som finns.

Vi förstår bilar. Vi förstår dig.

Lämna in din bil hos oss, så ger vi den all  

omsorg den behöver. Boka och få ett  

fast pris på meca.se.Skriv i Klöverbladet
Skriv om din bil! 

En bild och 1500 tecken. 

Vad gillar du med den? Varför köpte du den? 

Har du gjort någon rolig/spännande/intressant resa med den?  
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4C PASSIONMEETING DEN 1:A JUNI

INTERLAKEN SCHWEIZ
TEXT OCH FOTO: ROBERT JAKOBSSON

Som enda nordiska ekipage 
besökte Club Alfa Romeo 
Svezias utsände ett av euro-
pass större Alfa Romeo eve-
nemang. Tredje upplagan av 
4C Passionmeeting i Schweiz.

Det hela började våren 
2017 som ett samarrang-
emang av sydtyska och 
schweiziska 4C entusiaster. 
Man lyckades samla 200 
Alfa Romeo 4C hos en stor 

Alfahandlare utanför Stuttgart. 
Bra jobbat med tanke på att 
4C:n inte började levereras 
till kunder i några större antal 
förrän under 2016. Man hade 
besökare även ifrån Frankrike 
och Italien på träffen, man 
fick blodad tand att fortsätta.

Till 2018 års 4C 
Passionmeeting hade 4C 
Club Schweiz tagit över 
arrangemanget och flyt-

tat till Interlaken i Schweiz. 
Ambitionen var att bredda 
arrangemanget både geogra-
fiskt och utanför den relativt 
lilla krets av Alfista som kör 
4C. Träffen fick ett tema: ”4C 
möter Giulia och Stelvio”. 
Totalt var det ca 350 bilar på 
träffen och man hade tittat 
ett bra ställe att växa vidare 
på. Jungfraupark i Interlaken 
är ett aktivitetscenter och 

temapark som ligger i kanten 
på ett gammalt militärflygfält. 
Centralt läge i Schweiz fina 
körvänliga vägar i närheten 
och stora asfaltsytor.

Inför 2019 var temat ”4C 
möter Alfa Romeos historia 
och nutid”. Målsättningen var 
att ta steget fullt ut och skapa 
en träff där alla Alfa Romeos 
modeller var lika välkomna. 
Och det är ju inte så spän-
nande att titta på hundratals 
likadana bilar, även om det 
är 4C. Det var denna nya 
inriktning på träffen som fick 
mig att börja fundera i banor 
som: ”Hur långt är det till 
Schweiz?”, ”Är inte 1:a Juni 
en långhelg i år?”, ”Vem kan 
vara galen nog att hänga med 
på detta?” och ”Vad borde 
man använda en 4C till egent-
ligen?”.

I år kom det dubbelt så 
många bilar, över 700 styck-
en, till Interlaken. En tydlig 
trend är att många alfaklub-
bar i olika länder ordnar egna 
tillfartsevent på natursköna 
alpvägar till och från träffen. 
Från Italien kom t.ex. en hel 

MiTo klubb. Mycket material 
finns på YouTube, Instagram 
och Facebook under #4cpas-
sionmeeting.

Träffen har nu börjat hitta 
en form som tilltalar en bre-
dare publik. Här fanns allt från 
Arna till Alfa Romeo Sauber 
F1. Många spännande före-
tag och sponsorer på plats 
och visade upp tillbehör. Alfa 
Romeo i Italien hade rullat 
upp med sin utställningstrailer 
med Tonale-reklam och bjöd 
på provkörning av olika Guilia 
och Stelvio. 

Till träffen är det gratis 
inträde men obligatorisk 
förregistrering och man kan 
komma och åka som man vill 
under dagen. Det är ingen 
bilutställning utan helt enkelt 
en träff för besökarna att 
njuta utav. Omgivningarna är 
helt fantastiska och så fanns 
det ju en food-truck med 
vedeldad pizzaugn. Något att 
jobba på till våra träffar.
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Alfa i Italien var där med en stor utställningstruck som visade filmer om 
Tonale och där man kunde boka provkörning av Giulia och Stelvio.

Alfa visade även upp tillbehör på en Stelvio inklusive Alfa Romeo Cyklar.

Sauber Alfa Romeo F1 var där och visade upp en av fjolårsbilarna. 
Sålde en hel del kepsar och tröjor.

En seriös food-truck på plats med vedeldad pizzaugn. Dom killarna svet-
tades verkligen. 10 meter kö hela dagen…

Körning på tid med radiostyrda bilar

En konstnär målade fantastiska motiv

Den tatuerade armen passar klockrent till det råa stuket på bilen.

Gamla godingar.

En tiktig skönhet, en svart 155a.

Härliga bilar.

En Montreal är aldrig fel.

Alla fick en espressokopp.

En grym bild på en av karavanerna som rullade mot Interlaken.
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CLUB ALFA ROMEO SVEZIA PÅ 
TJOLÖHOLM CLASSIC MOTOR SHOW

Söndagen den 19:e maj 
samlades ett gäng från 
CAR för att visa upp sina 
Alfor bland andra fordon-
sentusiaster på Tjolöholm 
Classic Motor show strax 
söder om Göteborg. De runt 

1200 utställda bilarna och 
besökarna möttes av en 
strålande sol från en klarblå 
himmel.

Vår klubb hade tilldelats 
en rejäl utställningsyta som 
fylldes med hela tjugoen 

fina Alfa Romeos av olika 
modeller. I montern fanns 
också ett partytält som 
erbjöd både svalkande 
skugga och gott kaffe samt 
lite senare under dagen för-
täring ifrån grillen.

Några Alfor kunde även 
återfinnas ute bland de 
andra utställarna men det 
fanns givetvis också mäng-
der av fina bilar av andra 
märken och nationaliteter 
att beskåda.

TEXT OCH FOTO: MIKAEL ERIKSSON

Kenny Lerstorp dök upp med sin fina Brera i 
ovanlig kulör.

Börje Linde hade kört sin fina Giulietta Sprint från 
Vargön till Tjolöholm. 

GTV i långa rader. 166:ans linjer blir ännu vackrare med sådan här puts. Dagen bjöd på utmärkt cabrioletväder. Gianfranco Veddas Mito Maserati Edition är ju 
känd från Klöverbladet sedan tidigare.

En fröjd för ögat.
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ETT DECENNIUM AV MILANESISK 
INGENJÖRSKONST

I den tredje och sista delen om Zagatos hundraåriga historia 
återupptar vi berättelsen när Elio och Gianni tar sig an sjutti-
otalet på egen hand. Svårare tider väntar; fadern Ugo Zagato 
finns inte längre med och chefsdesignern Ercole Spada vars 
ideer till stor del varit basen i Zagatos sextiotalsprduktion har 
lämnat företaget och istället gått till konkurrenten Ghia. En 
vikande marknad för handbyggda sportvagnar, bensinkris och 
sviktande ekonomi tillsammans med en värld i förändring är 
några delar som bröderna måste hantera.

När sjuttiotalet tar sin början 
går produktionen på högvarv i 
Zagatos fabriker. Lancia Fulvia 
Sport Zagato Serie 2 lanseras 
på Turins Motorshow 1970, 
dock har flera av egenheterna 
försvunnit och karossen är nu 
helt i stål. 1971 får den en stör-
re motor på 1,6 liter men 1972 
läggs produktionen ner efter 
att över 7000 bilar tillverkats. 
Zagatos andra ”volymbil” vid 
denna period är Alfa Romeo 
Junior Z som även den visas 

upp med något omarbetad 
kaross och 1570 cm³-motor i 
november 1972. Junior Z kom-
mer dock aldrig upp i samma 
produktionstal som Fulvia Sport 
men drygt 1100 bilar med 
1,3-litersmotor och 402 1600 Z 
kom att lämna Zagatos fabrik. 
Produktionen upphör 1973 men 
de sista bilarna säljs så sent 
som 1975.

Produktionsslutet för Junior 
Z markerar också slutet för 
Zagatos gyllene år. Efter att 

Ercole Spada lämnat sitt 
uppdrag anställdes Giuseppe 
Mittino som ny chefsdesig-
ner men där Spada haft en 
makalös känsla för linjer som 
attraherade både tillverkare 
och bilköpare hade Mittino helt 
andra idéer för hur Zagatos 
profil skulle se ut. Under flera 
år kommer vi att få se otaliga 
mer eller mindre ”omöjliga” 
designstudier och prototypbilar 
från Zagato på de stora bilsa-
longerna världen runt, bilar utan 
framgång för den lilla italienska 
karosseritillverkaren.

Även om Zagato inte rönte 
några större framgångar under 
70-talet och Alfa Romeo lyste 

med sin frånvaro finns det en 
del bilar att uppmärksamma. 

Zagato Zele och Cadillac 
N.A.R.T -motsatser som 
förlorade sin framtid

Zagato är ju ett märke känt 
för sina linjesköna sportvagnar 
vilket tveklöst gjorde att en 
del ögonbryn höjdes när dom 
under 1972-års Genevesalong 
visade upp resultatet av Gianni 
Zagatos nya passion, den 
eldrivna Zagato Zele. Zele var 
en boxformad ”smartcar” med 
glasfiberkaross på en stålram 
som lånat en del mekanik från 
Fiat 500 och 124. Kraftkällan 
var fyra stycken 12 voltsbatte-
rier som försåg en elmotor av 
fabrikat Marelli på 1000, 1500 
eller 2000 Watt med energi. 
Räckvidden var 80 km och 
toppfarten knappa 50 km/h. 
När bensinkrisen slog till 1973 
såg det ut som att en liten billig 
elbil skulle vara en bra idé och 

produktionen startades upp 
1974. Dock var väl Zagato allt-
för tidigt ute med Zele, varken 
batteriteknologi eller effektivite-
ten på elmotorer var tillräckligt 
utvecklade och när världsolje-
marknaden lugnade ner sig var 
detta dödsstöten för Zagatos 
elbilsexperiment. 1976 avsluta-
des produktionen efter ca 500 
tillverkade bilar.

Zele´s motsats i många 
avseenden var den smått 
groteska Cadillac N.A.R.T 
Zagato. Detta projekt star-
tades av den berömde ita-
liensk-amerikanske racerfö-
raren och Ferrariimportören 
Luigi Chinetti som för att 
förekomma importrestriktioner 
av europeiska sportvagnar ville 

skapa en amerikansk motsva-
righet till bland annat Ferrari. 
Förkortningen N.A.R.T stod för 
North America Racing Team, 
ett stall som grundats av Luigi 
för att tävla i sportvagnracing 
som genom sina framgångar 
kom att bli Ferraris amerikan-
ska fabriksstall. Arbetet med 
att få fram denna amerikanska 
supersportvagn kom att omfat-
ta många parter, vilket till slut 
också orsakade projektets död. 
GM ställde upp med chassi, 
motor och Turbo Hydra-Matic 
automatlåda från framhjulsdriv-

na Cadillac Eldorado Mk VII. 
Chassit modifierades och 

den 472 kubiktum stora V8:an 
på 400 hästkrafter flyttades 
bak till mittmotorposition. 
Karossdesignen utfördes av 
Chinettis son Luigi Jr men 
Zagato konstruerade res-
ten av bilen och skapade en 
2+2-kaross i aluminium. Trots 
att GM drog sig ur projektet 
redan 1969-70 på grund av alla 
förseningar och ekonomiska 
problem så visades Cadillac 
N.A.R.T upp i Zagatos monter 
på 1971-års Turinsalong. Utan 
stöd från General Motors som 
var den enda part i sambandet 
som hade ekonomiska möj-
ligheter att driva igenom ett 
sådant här projekt, dog snart 
drömmen om den amerikanska 
supersportvagnen ut för denna 
gång.

Ekonomisk balanskonst 
och bepansrade Alfettor

Med en produktionska-
pacitet på 3000 bilar om året 
men ingen bil att tillverka såg 
Zagatos framtid dyster ut i mit-
ten av 70-talet. Under 60-talet 
hade utvecklingen av den själv-
bärande karossen gjort att det 
inte var lika lätt för biltillverkarna 
att leverera ett rullande chassi 
till en karossmakare som i sin 
tur skapade en vacker speci-
alversion av tillverkarnas stan-
dardmodeller. Dessutom hade 
flera olika tillverkare vid denna 
tid tagit fram billiga ”GT-vagnar” 
med mekanik från sina familje-
bilssortiment som exempelvis 
Ford Capri, Fiat 124 Coupé och 
Opel Manta.

Att designstudierna som 
togs fram under Giuseppe 
Mittinos ledning inte hamnade i 

TEXT: MIKAEL ERIKSSON. FOTO: DIVERSE

En ung Ugo Zagato poserar I bästa kostymen.

Zagato med svans. Elektriska Zele från 1974. Zagato Zele 1000.
1975 tyckte Giuseppe Mittino att detta var en design i tiden. Fiat Zeta 80 
blev dock aldrig verklighet.

Den mittmotorförsedda Cadillac NART från 1971.

Typskylt från Zagato Zele 1000.

Emblem Zagato Zele 1974.

TERZA PARTE
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god jord hos tillverkarna är fullt 
begripligt när man till exempel 
ser en bil som Fiat Zeta 80 från 
1975. Räddningen för Zagato 
blev att man tillverkade föga 
glamorösa produkter som bus-
säten och golfbilar.

1978 presenterar Zagato i 
samarbete med Carrozzeria 
Tonali en bepansrad och skott-
säker Alfetta 2000L. De många 
terrorist- och maffiadåden med 
kidnappningarna av politiker 
och välbeställda personer 
under hela 70-talet har skapat 
en marknad för denna typ av 
fordon. Redan 1974 lanserade 
det Milanobaserade företaget 
Pavesi en modifierad Alfetta 
1,8 och från 1978 säljer Alfa 
Romeo själva en skottsäker 
Alfetta tillverkad av Carrozzeria 
Marazzi. Zagatos version är i 
princip identisk med denna och 
modifieringarna innefattar bland 
annat höghållfast stål och kev-
larskydd i golv och dörrar, 2 
centimeter tjockt skottsäkert 
glas runt om, extra lås samt 
dubbla brandsläckningssystem 
och luftkonditionering. 

Mekaniskt hade man givet-
vis uppdaterat fjädrar och däm-

pare för att kompensera för den 
extra vikten som låg runt 1525 
kg, ca 400 kg mer än standard-
bilen. Man bytte också till en 
lägre slutväxel och lägre utväx-
lingar på treans-, fyrans- och 
femmans växlar. Bromsarna var 
förstärkta och bilarna rullade på 
Dunlops Denovodäck som gick 
att köra med upp till 80 km/h 
även om de var punkterade 
eller skadade. 

Kunder från förr återvänder
Under det tidiga 80-talet 

kämpar Zagato för sin överlev-
nad. I ett försök att locka tillba-
ka Alfa Romeo presenterar man 
på 1983-års Genevesalong en 
liten kompakt 2+2 sitsig sport-
coupé baserad på 116-seriens 
GTV6. Giuseppe Mittino hade 
fått till en av Zagatos mer 
lyckade designer under denna 
tidsperiod med flera av Zagatos 
klassiska designelement med 
en kompakt kupé försedd med 
”double bubble”-tak och korta 
överhäng. Alfa Romeo nappade 
dock inte på idén utan inled-
de istället ett samarbete med 
Nissan som mynnade ut i den 
fantastiska Arna. Zeta 6 blev 

ändå viktig för Zagato då det 
var den bil som väckte Victor 
Gauntletts intresse för Zagato.

Victor Gauntlett var en brit-
tisk petroleummagnat, strids-
flygare, racerförare och bilen-
tusiast som vid denna tid ägde 
10% av och dessutom var sty-
relseordförande i Aston Martin. 
Gauntlett ville återuppta det så 
framgångsrika samarbetet med 
Zagato för att skapa exklusiva 
versioner i begränsad upplaga 
av Aston Martins modeller och 
beställer en Zagatoversion av 
sin V8 Vantage. Detta blir en av 
de sista bilarna som Giuseppe 
Mittino ritar för Zagato, 1985 
säger han upp sig och kom att 
ersättas av Marco Pedracini. 
Zagato var dock på ruinens 
brant och för att säkerställa 
leverans av de 50 exemplar av 
Aston Martin V8 Zagato som 
beställts köper Victor Gauntlett 
50 procent av företaget av Elio 
och Gianni Zagato. Samarbetet 
visar sig vara lönande för båda 
sidor och tillsammans med en 
order från Maserati på mon-
tering av tjugofem Maserati 
Biturbo Spyder i veckan håller 
sig Zagato flytande under 

80-talets sista hälft. 
Aston Martin V8 Zagato 

blir en succé och trots ett pris 
på över 1,5 miljoner svenska 
kronor 1986 säljs de 52 exem-
plaren av coupén omedelbart. 
Ytterligare 27 bilar i cabrio-
letversion tillverkas och med 
en klassikerstatus redan från 
start gör det inte kunderna 
något att prislappen på dessa 
är ännu högre. När samtliga 
bilar är levererade beslutar sig 
dock Gauntlett att sälja sin del 
i Zagato till japanska Nissan 
som omedelbart tar hjälp av 
Zagato för att försöka skapa 
en japansk superbil, Autech 
Stelvio.

Japanska galenskaper i 
finansboomens spår

Autech var Nissans nystar-
tade specialbilsdivision som 
moderbolaget ville skapa lite 
extra publicitet kring. För att 
göra detta valde man att vända 
sig till sitt nya design- och 
karosserimakarföretag med 
en beställning av en japansk 
superbil. Stelvio baserades på 
Nissans Leopard där någon 
på Zagatos designavdelning 

Skottsäker Alfetta 2000L Blindata Zagato-Tonali 1978 utanför Zagatos 
kontor.

Rejäla handtag krävdes för att manövrera extralåsen i de skottsäkra 
Alfettorna.

En tidig skiss på vad som skulle bli Alfa Romeo Zeta 6.

Tyvärr blev det aldrig något av Alfa Romeo Zeta 6 Zagato från 1983.

Alfetta 2,0i Break från 1984 hade kanske passat de svenska köparna.

Spännande Zagatoprototyp: Alfasud Sprint 6C Motore Posteriore med mittmonterad Bussosexa.

(designansvarig för denna 
bastard till bil anges inte 
någonstans) kopierar Mittinos 
skisser till Aston Martin och 
lägger till ett antal ”gimmickar” 
i designen. Autech Stelvio har 
Zagatos signum med de två 
förhöjningarna på taket men 
här har de kombinerats med 
groteska bulor på framskärmar-
na som hyser backspeglarna. 
Fälgarna är också en sorglig 
historia där man valt en slät 
diskfälg med ett felvänt NACA-
scoop på varje fälg…

Trots en lyxig handsydd 
inredning i italienskt, ljust 
skinn, mängder av elektroniska 
finesser och en fyrkams V6:a 
med dubbelturbo på över 300 
hästkrafter sviker köparna. Av 
planerade 200 bilar tillverkas 
under hundra exemplar. Detta 
misslyckande tillsammans med 
en allt djupare finanskris gjorde 
att Nissans intresse för Zagato 
svalnade och när Alfa Romeo 
gav Zagato uppdraget att 
bygga Alfa Romeo SZ fick Elio 
och Gianni sin chans att återta 
full kontroll över familjeföretaget 
igen.

SZ eller ES30 (Experimental 
Sportscar 3 litre) som den 
också kallades var inte ritad 
av Zagato utan av Robert 
Opron med hjälp av Antonio 
Castellana, båda från Fiat 
Centro Stile. SZ som byggdes 
på 116-chassit från Alfa 75 och 
framdriven av den legenda-

riska Busso-V6:an kom att bli 
Zagatos sista ”volymbil”. Efter 
1036 producerade SZ och 278 
RZ (Cabrioletversionen) upp-
hörde produktionen 1993 till 
följd av ekonomiska problem 
för Zagato.

Tredje generationen tar över
Pengarna som kom in 

från Fiat / Alfa Romeo för 
SZ-produktionen använde ju 
Elio och Gianni för att köpa 
tillbaka sin självständighet men 
1993 var konkursen ändå nära. 
Efter att ha sagt upp över 120 
av sina arbetare drog sig både 
Elio och Gianni Zagato tillbaka 
och lämnade över ledarskapet 
i familjeföretaget till Elios son 
Andrea. 

Andrea Zagato är född 1960 
och efter en universitetsexamen 
i ekonomi och handel skola-
des han in i företaget genom 

att praktisera på i princip alla 
avdelningar. Det var Andrea 
som hade förhandlat fram avta-
let med Fiat Auto om produk-
tionen av Alfa Romeo SZ och 
som ”belöning” tilldelades han 
rollen som styrelseordförande 
för nybildade Z Progetti, ett litet 
företag specialiserat på CAD-
design vars första uppdrag 
blev att ta fram uppföljaren 
till SZ. Andrea Zagato är gift 
(och arbetar tillsammans) med 
Marella Rivolta-Zagato, vars 
farfar var Renzo Rivolta; man-
nen bakom såväl småbilstill-
verkaren Isetta som märket Iso 
Rivolta med bl a legendariska 
GT-vagnen som Iso Grifo på sin 
meritlista.

Lancia Hyena som var tänkt 
att efterträda SZ som i Zagatos 
produktionsanläggning kom 
till av att den nederländske 
Lanciaåterförsäljaren och sam-

laren Paul Koots ville skapa 
en sportcoupé baserad på 
Lancias rallyvinnare Delta HF 
Integrale och därför kontakta-
de Zagato. Hyena ritades av 
Marco Pedracini med assistans 
av Mario Maioli och Walter 
de Silva (Fiats respektive Alfa 
Romeos designchefer vid 
tiden) och presenterades på 
Bryssels Motorshow 1992. 
Tanken var att Fiat skulle förse 
Zagato med chassi och en del 
övriga komponenter och att 
Zagato skulle stå för kaross 
och slutmontering. Fiat vägrade 
dock att delta i projektet och 
istället inleddes en fullkomligt 
galen procedur där Koot´s 
företag Lusso Service köpte 
nya Lancior i Italien som trans-
porterades till Holland för att 
demonteras i Lusso Service´s 
verkstad. De delar som skulle 
användas skickades sedan till 
Zagato i Milano där den nya 
karossen byggdes i aluminium 
och kolfiber varefter de halvfär-
diga bilarna skickades tillbaka 
till Holland och Lusso Service 
för slutmontering. Användandet 
av de lätta materialen i karos-
sen gav en bil som var runt 200 
kg lättare än Deltan och tillsam-
mans med en uppgraderad ver-
sion av den turbomatade tvåli-
tersmotorn på 250 hästkrafter 
klarade Hyenan av 0–100 km/h 
på under 5,5 sekunder.

Med så fina prestanda och 
ett karaktärsstarkt utseen-
de med influenser från både 
Lancia Appia Sport GTE från 
1960 och Fulvia Sport från 
1965 tycker man att Hyenan 
borde varit en given succé men 
på grund av den kostsamma 
metoden att skaffa delar och 
transportera dessa fram och 
tillbaka över halva Europa ham-
nade priset på över 800 000 
kronor vilket var extremt högt 
för biltypen 1992. Planen var 
att bygga 75 bilar men efter 25 
stycken avbröts produktionen 
då den ekonomiska situationen 
blev ohållbar. 

Produktionsstoppet för 
Lancia Hyena och Alfa Romeo 
SZ kan också ses som ett slut 
på Zagatos tid som biltillver-
kare. 

Zagato i det tredje milleniet
Efter 1993 och fram tills 

idag har Zagato inte seriepro-
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1986 kom Aston Martin V8 Zagato, fortsättningen på det framgångsrika samarbetet mellan Aston Martin och 
Zagato under 60-talet.

ducerat några bilar men ändå 
varit ständigt närvarande och 
aktuella i design- och sport-
bilsvärlden. Andrea och Marella 
Zagato insåg under 90-talet att 
det var dags att ändra inrikt-
ning på företaget om det skulle 
överleva. Istället för att serie-
producera lågvolymmodeller åt 
olika tillverkare riktar man nu in 
sig på fordons- och industride-
sign, prototyptillverkning och 
olika former av teknisk kon-
sultverksamhet. Med japanske 
Norihiko Harada som sedan 
1995 haft rollen som chefsde-
signer på Zagato kom något av 
en nytändning för Zagato under 
det nya milleniets första år.

Detta resulterade till exem-
pel 2010 i ett enda exemplar 
av Alfa Romeo TZ3 Corsa, 
en hyllning till 60-talets TZ1 
och TZ2 byggd på Alfas 8C 
Competizione. Bilen var aldrig 
avsedd att serietillverkas utan 
beställdes av den tyske sam-
laren Martin Kapp. TZ3 bestod 
av ett monocoque-chassi 
med bland annat svenska 
Öhlinsdämpare som kläddes i 
en handknackad aluminiumka-
ross. Trogen Zagatos tradition 
väger TZ3 endast 850 kg och 

Trots att en hel del linjer kopierades från Aston Martin V8 Zagato. lycka-
des man förstöra designen totalt. Autech Zagato Stelvio från 1989.

Mycket vackra Aston Martin Vanquish Zagato concept vid Villa d´este 
2016.

Endast 287 exemplar av den taklösa RZ producerades innan tillverkning-
en lades ner.

2010 byggde Zagato en enda Alfa Romeo TZ3 Corsa. Bilen baserades på 
Alfa Romeo 8C Competizione och hade V8 från Maserati.

Den V10-försedda TZ3 Stradale från 2011 byggdes med kolfiberkaross på 
ett chassi från Dodge Viper ACR.

Marella Rivolta-Zagato visar konceptbilen Iso Rivolta Vision GT från 
2017 för sin far Piero Rivolta.

Marella Rivolta och Andrea Zagato bland legendariska skapelser.
90-talsdesign med inspiration från 60-talet: Lancia Hyena från 1995.

Hela överdelen på Lancia Hyenas kaross; fram-, bak och sidorutor med 
takstolpar lånades från Alfa Romeo SZ.

Siluetten av Alfa Romeo SZ lämnar ingen oberörd.

driven av en torrsumps-V8:a 
på 4,2 liter och 420 hästkrafter 
från Maserati kopplad till en 
sexväxlad sekventiell växellåda 
når den en toppfart på över 
300 km/h medan 0-100 avver-
kas på hyggliga 3,5 sekunder.

Norihiko Harada skapade 
också en TZ3 Stradale, alltså 
en landsvägsversion av TZ3. 
Denna bil var dock inte lika 
extrem som Corsaversionen 
och byggdes på chassi och 
teknik från Dodge Viper ACR. 
Detta gjorde att den 8,4 liter 
stora stötstångs V10:an fick 
släpa på 1450 kg men med 
strax över 600 hästkrafter och 
med ett vridmoment på 760 
Nm fick den ungefär samma 
prestanda som Corsamodellen. 
Nio stycken TZ3 Stradale till-
verkades så trots sitt amerikan-
ska hjärta så är den en mycket 
åtråvärd bil.

Ett annat klassiskt och 
framgångsrikt samarbete är 
det med Aston Martin. Norihiko 
Harada har ritat flera modeller 
som redan är klassiker där jag 
personligen tycker att Aston 
Martin Vanquish konceptet 
från 2016 med sina olika vari-
anter av samma bil är enastå-

ende vacker. Aston Martins 
Zagatomodeller tillverkas i små 
serier som alla blir klassiker 
redan när de lanseras, en säker 
investering för några få utvalda.
Zagato in i framtiden

Förutom bilar designar 
Zagato idag också motorcyk-
lar åt MV Agusta, klockor åt 
schweiziska klocktillverkaren 
Chopard, kameror åt Leica 
och höghastighetståg i sam-
arbete med Kanadensiska 
Bombardier. Man är också 
inblandade i framtidsprojekt 

som eldrivna, förarlösa bussar 
för transport av människor i 
urbana miljöer. Prototypen till 
Zagato People Mover är tänkt 
att visas upp på Dubai World 
Expo 2020.

2019 är ju året då Zagato 
fyller hundra år, ett sekel har 
gått sedan Ugo Zagato börja-
de applicera sina kunskaper 
om aerodynamik på vackra, 
snabba bilar åt de som ville 
vara i teknikens frontlinje. När 
man idag arbetar med olika 
projekt lever Zagatos DNA 
vidare genom att skapa vackra, 
aerodynamiska, lätta och funk-
tionella bilar och andra kon-
struktioner. När man nu bygger 
specialbilar åt välbeställda kun-
der kan man säga att cirkeln är 
sluten, Ugo Zagato började ju 
sin bana för hundra år sedan 
med att tillverka specialkaros-
ser åt de som hade råd att klä 
sin sportvagn från Alfa, Fiat, 
Isotta Fraschini eller Lancia i 
den lättaste och exklusivaste 
karossen som fanns att tillgå.

Nu väntar vi med stor spän-
ning på Alfa Romeo TZ4…
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INSIKTER OCH ÅSIKTER

Erfarenheter från 105-garaget.
Som bekant är Giulia-seriens bilar de överlägset bästa Alfa 

Romeo någonsin byggt. I grunden enkla, men sofistikerade i 
detaljer och eleganta i utförande. Jag förstår inte varför man 
någonsin slutade med 105-serien…

Åratal av 105-ägande har satt sina spår, erfarenheter som 
jag här generöst delar med mig av. Och, sanningsenligt redo-
visar jag även någon mindre framgångsrik laboration, trots att 
minnet är både pin- och plågsamt. Kan inte heller underlåta att 
kritisera några hatobjekt, prylar som aldrig borde lämnat ritbor-
det och företeelser vi gärna sluppit.

Fettsprutornas förbannelse.
Jag har sedan länge svurit över läckande, kletiga smörjspru-

tor, så jag förvarar dem alltid i dubbla plastpåsar. Smörjfettet 
avsöndrar lättflytande olja, som rinner ut och eftertryckligt 
kletar ned allt i sin omgivning. De som konstruerat fettsprutor 
måste antingen varit odugliga tekniker eller sadister. Man har 
inte gjort minsta försök att få sprutan tät, det finns över huvud 
taget inga tätningar, den skall uppenbarligen drälla fett och olja 
omkring sig! Likaså, om det finns något sätt att ”utifrån” avgöra 
hur mycket, eller hur lite smörja fettpatronen har kvar, så har jag 
aldrig upptäckt det.

Smörjövning.
105-bilarna har en enda komponent som regelbundet skall 

smörjas med fett, kardanaxelns splines-koppling. Alltså måste 
bilen hissas upp, men med en gammal hederlig Compac gara-
gedomkraft (utmärkt redskap!) och rejäla pallbockar kan det 
ju knappast ta mer än en kvart att pumpa in några gram fett i 
axeln? – Jo, det kan det, ty verkligheten skiljer sig markant från 
teorin… Här följer en glimt ur verkligheten:

– In med domkraften under framvagnsbalken! Går inte, 
föregående vinters höjdjustering har krympt utrymmet under 
motorn, blir nödvändigt att ta det stegvis, hissa i domkrafts-
fästena, palla under hjulen, etc. etc. Nåja, snart står bilen sta-
digt på sina bockar.

Efter yttre sanering av den kletiga fettsprutan är det 
dags: Krälar in under bilen, konstaterar att smörjnippeln på 
kardanaxeln pekar uppåt, oåtkomlig. Självfallet ligger växeln 
i, axeln kan inte vridas. Kravlar ut igen, finner bildörren låst, 
kan inte lägga ur växeln. Nu är händerna redan smetiga av 
smörjsprutan, så först krävs lite handsanering. Rotar fram 
nyckeln, öppnar dörren, i med friläget, ålar in under bilen, 
vrider kardanaxeln, dit med sprutan, pumpar. Inget händer. 
Fettpatronen tycks vara tom. Kryper ut igen, letar fram en ny.

För att få den gamla patronen ur sprutan börjar man med 
att dra ut den fjäderbelastade stången i centrum. Det går 
tungt, jag använder skruvstycket som mothåll. Nu kommer det 
rikligt med fett ur alla möjliga hål i den nyss tomma sprutan! 
Den gamla patronen ser inte speciellt tom ut, men måste ut ur 
röret på något sätt, oklart hur konstruktören tänkt sig att detta 
skall gå till... Patronhylsan av papp motsätter sig i det längsta 
alla försök, men till slut kan den dras ur i små, små bitar. Nu är 
det molyfett över såväl spruta som skruvstycke, verktyg och 
arbetsbänk. För att inte nämna mekanikern. Konstigt nog pas-
sar den nya patronen, det går sätta hop sprutan igen. 

Ny ålning medelst hasning, trycker fast sprutans hydraulis-

Scatola cambio.
Giulia-bilarnas växellådor är i mångt och mycket fantastis-

ka, men lite oberäkneliga. De flesta lådor fungerar utmärkt, 
Porsche-synkroniseringen synkroniserar, spaken går lätt och 
distinkt, ljudnivån är låg. Andra exemplar är motspänstiga, väg-
rar ibland hårdnackat att engagera vissa växlar, ylar på 5:an, 
läcker olja. Jag har aldrig lyckats förstå vad i innanmätet som 
skiljer en bra växellåda från en besvärlig. Uppbyggnaden är i 
alla fall genial, med horisontell delning mellan husets halvor, 
vilket gör det en lätt match att sätta hop lådan. Detta i skarp 
kontrast mot andra, mindervärdiga, biltillverkares växellådor 
som måste hopmonteras genom små hål och gluggar, s.k. titt-
hålskirurgi. 

Oljebyte!
I Arese ansåg man att växellådsoljan skall bytas med ca 

2000 mils intervall. Fick rådet att prova Red Line 75W90NS, 
API GL-5, som ”får växellådan att kännas lättväxlad oavsett 
temperaturförhållande”. Det lät bra, ty 2:an hade ofta gått i 
strejk på min bil. Som på många bakhjulsdrivna bilar når man 
Giulia-växellådans kombinerade påfyllnings- och nivåplugg 
underifrån, en bit upp i kardantunneln. Inte speciellt lättåt-
komlig, men kunde vara värre. Pluggen brukar ha invändig 
sexkant av storlek 14 mm, och sådant verktyg ingår givetvis 
i Giuliaägarens verktygsuppsättning. Tog bort pluggen för att 
underlätta avrinningen. Det visade sig så småningom att detta 
inte var nödvändigt, eller ens någon fördel...

Fettspruta, ett redskap för masochisten. 105:ornas serviceschema. Underst f.v.: Gummiknut, kardanknut, splines 
med smörjpunkt, 8. 105-seriens magnifika växellåda.

Oljenivå, påfyllnings- och avtappningspluggar.

ka munstycke på smörjnippeln. Idén är att trycket i fettet skall 
nypa fast munstycket, så en perfekt tätning uppstår. Det gör 
det inte. Det går att pumpa ut fett, men det hamnar utanpå 
nippeln, inte inuti det fettörstande splinesförbandet. Nya försök, 
uppenbarligen måste munstycke och nippel vara exakt i linje, 
inom några bågsekunders intervall. Till slut nyper munstycket 
fast, fett transporteras till avsedd plats! Återstår att torka bort 
all smörja som inte kom till rätt destination, operationen avslu-
tad! Och detta skulle bara ta 15 minuter?

TEXT OCH FOTO: BJÖRN SANDBERG
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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.

Teori och praktik, inte alltid 
överensstämmande.

Jag lossade så avtappningspluggen. Utrymmet medgav 
endast att två fingrar kunde användas, inkilade mellan tratt och 
växellåda. Då oljan kom forsande tappade jag pluggen, som föll 
ned i tratten! Om den fortsatt ned i plastdunken hade det väl 
inte gjort så mycket, men pluggen fastnade naturligtvis längst 
ned i trattens pip, effektivt blockerande oljeströmmen. Oljan 
porlade muntert ur lådan, den tilltäppta tratten blev snart full. 
Mekanikern kunde bara hjälplöst iaktta hur oljan i strid ström 
rann över trattkanten, ut över golvet. – Vad göra? Det fanns 
inte mycket att välja på, mer än vänta på att syndafloden skulle 
upphöra...

Saneringen efteråt blev mycket omfattande, och vi vet väl alla 
hur kletig EP-olja är, och hur den luktar. Den aromen satt i länge. 
Lärdom: Tänk efter först: – Kan något möjligen gå på tok här?

Påfyllning.
Att tillföra ny växellådsolja brukar vara en besvärlig opera-

tion, det finns inte mycket utrymme i kardantunneln. Har genom 
åren provat flera alternativa lösningar, som meterlång slang 
till en tratt vid sidan av bilen, en mycket långsam metod. Eller, 
att krama oljan ur plastflaskor försedda med lämplig slang/
rör, jobbigt och smetigt. Provade också en kolossalt tungvevad 
handpump i orange plast, som hade behövt gjutas fast i berg-
grunden för att kunna användas. Till slut fann jag lösningen, 
på Jula av alla ställen. En ”oljebytarpump”, som drivs med 12 V 
och fungerar utmärkt, och kräver en måttlig investering. 

Avslutningsnummer.
Som bakåtsträvare kan jag inte låta bli att sörja de gamla 

reservdelsnummer som Alfa Romeo nyttjade under decennier, 
men som försvann då Fiat tog över… De var logiskt uppbygg-
da, och gav mycket information, redan utan tabell eller databas. 
Vi tar ett exempel: 105.32.03.301.00. Ur detta nummer kan 
man utläsa att det rör sig om en 105-seriebil, 32 säger GTA. 
03 visar att det är en detalj som har med ventilmekanismen 
att göra, 301 att det är en avgasventil. Om det funnits fler vari-
anter kunde de särskiljas med de två sista siffrorna, här 00. 
Motsvarande ventil för en 1600 GT hade samma nummer, så 
när som på att det började med 105.00. Listigt!

Turin-trams.
Efter Fiatiseringen fick reservdelarna löpnummer, utan 

begripligt system eller logik, t.ex. 60507454. Detta råkar vara 
numret på tätningar för ventilskaften på Giuseppe Bussos V6:a. 
De levereras intressant nog i förpackningar innehållande fem (5) 
st. tätningar! Fiat-logik...

Plan: Reducera disknings-behovet!
Det kändes angeläget att minimera saneringsbehovet vid 

oljebytet. Det normala hade annars varit att tappa ur oljan i 
en plastbalja, och så tömma denna i en plastdunk, för bort-
transport. – Men, antag att jag kunde slippa sanera baljan, 
genom att sätta dunken direkt under växellådan? Listigt, jag 
satte en tratt i en tom 4-liters plastdunk under lådan. De gick 
nätt och jämnt att trycka in under växellådan, så jag lossade 
först avtappningspluggen till det var ett fåtal varv kvar på gäng-
an, satte tratt och dunk på plats. Spännande fortsättning följer! 

Ja, det tycks ha kommit olja på golvet…

Originalförpackning med ventilskaftstätningar till V6:a.Åratal av mödosam forskning har lett fram till att detta är en bra utrust-
ning för påfyllning av växellådsolja.
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BYGGET AV LANCIA DELTA S4
TEXT OCH FOTO: INGEMAR HAGLUND

Nu när utesäsongen kommit 
och vi hoppas på bra väder 
så tar vi en titt på vad jag har 
fördrivit tiden med i min lilla 
bygghörna.

I ett tidigare nummer 
nämnde jag att det var en 
Lancia Delta S4 från MFH på 
väg.

När den nu kom så kunde 

jag inte hålla fingrarna borta 
utan har byggt den under 
våren.

Detta är en modell som till 
stora delar består av vitmetall 
och resinplast vilket kräver lite 
andra metoder.

Limning görs med epoxy 
eller Ca-lim. Vitmetallen bru-
kar jag i möjligaste mån löda 

med ett lågtemplod som har 
en smältpunkt på 70 grader 
då vitmetallen smälter vid lite 
över 100 grader.

Nu till bygget.
Kvalitet och detaljerna 

på MFH:s modeller är helt 
otrolig.

Här är allt med; slangar, 
kablar, riktiga galler till grill 

och ventilation, bälten med 
spännen mm.

Delarna kommer i påsar 
och är onumrerade men en 
väldigt bra byggbeskrivning 
gör att det är lätt att hitta 
delarna på utseendet.

Det är mycket passning av 
delar och borrning av monte-
ringshål då dom bara är mar-
kerade i gjutningen.

Målning av delar som ska 
vara i ”Aluminium” görs med 
airbrush. Det finns väldigt 
många färger som på ett väl-
digt bra sätt efterliknar olika 
metaller som då aluminium på 
rördelar på ramen och avgas-
rören som är målade med en 
kulör som heter bränt järn.

Så efter många timmar av 
nöje är då denna Lancia Delta 
S4 från 1986 som Toivonen 
och Cresto vann Monte 
Carlorallyt med.

Tyvärr omkom dom på 
Corsica samma år och det 
innebar slutet för dessa bru-
tala rallybilar.

Nu hoppas vi på en som-
mar som inte inbjuder till 
modellbygge utan mycket 
nöjsam körning med fullska-
lebilar.

Vad hösten innehåller kan 
jag ju hinta om lite, bland 
annat blir det en TZ1 -64.

KÖR FÖRSIKTIGT!
Alla delar inför bygget.

Rullande chassi före påklädning. Karossdelarna passas in. Detaljerad framvagn.

Hela bakdelen kan öppnas för att visa innanmätet.

Färdigt rallymonster.

Motor och låda redo att sänkas ner i chassit.

Modellbilar
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PREMIÄR GELLERÅSEN ARENA
TEXT OCH FOTO PATRIK HERMANSSON

Så var det äntligen dags då, 
dags för bansäsongen 2019 
att dra igång.

Kändes lite konstigt att 
bara sätta sig i bilen och 
bränna ned till Karlskoga, 
det är första gången på 
många år nu jag besöker en 
racerbana utan trailer med 
banbil i lasten plus en kubik 
med prylar och utrustning.

Alltid lika trevligt att 
komma till Gelleråsen arena 
på fredag kväll och träffa 
alla raceputtar.

FÖRVÄNTNINGSFULLT INNAN 

RACET

Det har ju skruvats och 
donats i garagen runt om 
i landet även denna vinter 
och även om det är lite 
glest i anmälnings fältet så 
här i början av säsongen 
kommer det garanterat fyl-

las på allt eftersom.
Nr 59 Sune Svensson 

hade lyckats bredda sin 
redan stadigt breda Alfasud 
10cm till, det kommer väl 
knappast göra den lång-
sammare när det svänger

men skulle det räcka 
till för att ta sig förbi nr 16 
Stefan Atterhall med den 
starka 147 GTAn?

Även nr 6 Robin Nyquist 
har pillat på sin Alfa 75 3,0 
24v under vintern och vill 
garanterat vara med om 
figthen.

Sen har vi nr 17 unge 
herr ”Speedy Gonzales” 
eller Hugo Bjurman som 
han ju egentligen heter. Han 
dök ju upp som nykomling 
2018 och ställde till det för 
de andra gubbarna och 
tjejerna i fältet, inför denna 
säsong har det filats och 

donats vilket gör att han 
klassats upp till klass 2. Ja 
det blir spännande värre.

Dessutom är nr 13 Micha 
Grönvalls tillbaka som 
återvändare i klass 1 med 
en otroligt fin 940 Giulietta 
Jtdm, mycket kul.

Vi har också en nykom-
ling, nr 10 Dag Aronsson 
från Lidköping som i en 
116 GTV kör i klass 3 och 
naturligtvis nr 105 Jarmo 
Kekarainen som återigen 
helat Nordrovan i sin snyg-
ga Giulia.

Nr 63 Henrik Ahnfeldt har 
sedan förra säsongen pulat 
med svänghjul och växellå-
da, skulle det kanske räcka 
för seger i klass 3?

LÖRDAG MORGON RACEDAY

Skapligt väder, bättre än 
utlovat och skönt att slippa 

regn. Träning ett genomförs 
helt utan missöden. Samma 
för träning två eller nja, 
Ahnfeldts 155 TS behagar 
skära mitt i depåkurvan 
bara sådär efter alla år av 
kärlek men farten var god 
och han rullade för egen 
maskin (eller något) ända in 
i depån.

Efter kvalet visade det 
sig att i främsta ledet hade 
nr 22 Kenneth Stefansson 
(klass 1) tagit pole position 
med sin kompressormata-
de 156:a  med nr 16 Stefan 
Atterhall (klass 2) bredvid 
sig och därefter 14 bilar i 
blandade klasser som ville 
fram.

I race 1 tillämpade man 
stående start och i race 2 
körde man med rullande 
start, i båda fallen på torr 
och fin bana.

Till dem som aldrig 
besökt ett banmöte och 
beskådat ett race i Car 
Challenge kan jag bara 
säga gör det. Det var van-
sinnigt bra racing även från 
åskådarhåll i båda racen, 
tät och fin men disciplinerat 
och helt utan incidenter. 
Spännande från start till 
mål!

Det var sjukt spännan-
de att se unge Bjurmans 
framfart med sin bil i klass 
2 och naturligt vis var Ola 
Magnussons framfart i klass 
3 en rysare. Gemensamt för 
båda är Alfa 75 och hade 
racet varat i två varv till 
hade kanske slutresultatet 
sett annorlunda ut.

Bröt med tekniska fel 
gjorde tyvärr nr 6 Robin 
Nyquist, nr 105 Jarmo 
Kekarainen och nr 70 
Markus Tåbäck.

Resultat från race 1

Klass 1 vanns av
1. Kenneth Stefansson nr 22
2. Micha Grönvalls nr 13
Klass 2
1. Stefan Atterhall nr16
2. Hugo Bjurmans nr 24
3. Sune Svensson nr 59
Klass 3
1. Jonas Klang nr 68
2. Ola Magnusson nr 88
3. Per Folström nr 98
 
Resultat från race 2
Klass 1
1. Kenneth Stefansson nr 22
2. Micha Grönvalls nr 13
Klass 2
1. Stefan Atterhall nr 16
2. Hugo Bjurmans nr 24
3. Joakim Rosell nr 4
Klass 3
1. Jonas Klang nr 68
2. Ola Magnusson nr 88
3. Per Folström nr 98

Infart Gelleråsen Arena.

Micha Grönwalls Giulietta nr13.

Jarmo vid sin trailer och nr 105. Bjurmans 2,5 liters 24Ventilsbusso i 75an.

Nr 59 den fetaste Sudden. Perra o Henke vid nr98.
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Så här nu när semestertiderna har kommit igång kör jag 
denna gång en liten kortare summering av vad som skett 
efter senaste uppdateringen från Shanghai. 9 lopp har 
avverkats totalt och 6 sedan sist. Det kan tyvärr nästan 
sammanfattas extremt kort nämligen Mercedes och fram-
förallt Lewis Hamilton. Vad man än må tycka om det hela 
så har Mercedes varit förkrossande så här långt. Det var 
ju tänkt att detta året skulle vara Ferraris återkomst men 
icke. Ferrari har haft lite missflyt, emellanåt rent ut sagt 
dålig strategi och förarmisstag, då framförallt av Vettel. 
Vad med Alfa då? Ja, det har så här långt haft en märkligt 
svajig säsong som började lovande för att sen plötsligt 
tappa position, troligtvis för att de som varit tätt bakom 
kommit ikapp och förbi, för att återigen visa styrka nu i 
slutet.

AZERBAIJAN - Baku
Nåväl låt oss återvända till Azerbaijan. Här var det verk-

ligen Ferrari som dominerade. Snabbast med båda bilar i 
FP1, 2 och 3 där Leclerc verkligen imponerade genom att 
överglänsa Vettel. Väl i kvalet så var ordningen återställd, 
Mercedes i topp med båda bilarna och Leclerc som ju 
skulle ta detta kraschar i Q2. Illa illa! Här visade Alfa att 
man har verkligen har lyft sig från förra säsongen och att 
det inte varit en tillfällighet så här långt genom att nå Q3 
med både Giovinazzi på P8 och Kimi P9. Riktigt kul tycker 
vi! Framförallt Giovinazzi visar att han visst kan bara han 
får till det och förutsättningarna runt honom funkar.

I racet så blev det återigen dubbelt Mercedes med 
Bottas i topp. Det var ju här Ferrari skulle triumfera men 
icke. Vettel visserligen på podiet men Leclerc slutar 5:a 
efter en grym körning från en dålig startposition föranlett 
kraschen i kvalet. Han satte visserligen snabbaste varvet i 
loppet och likaså nytt varvrekord för att åtminstone bärga 
en värdefull poäng. På något märkligt sätt känns det som 
Mercedes mörkat kapaciteten i deras paket och släppt 
loss det i kval och race. Har de en extra ”Party mode”? 

För Alfa gick det kanske inte som man hoppats med 
Kimi återigen på poängplats (10) och Giovinazzi ”bara” 
p12. Jag är övertygad om att man hade hoppats på bättre 
efter deras starka kval men men, man får ta nya tag. Det 
positiva är ju att man återigen tar poäng nu 4 i rad för 
Kimi.

SPANIEN - Barcelona
Kimi och Antonio har här väldigt svårt att få till inställ-

ningen på bilarna även om Kimi lyckas hitta något i FP3 
och positionerar sig på p9. Väl i kvalet så går det däremot 
inte som tänkt. Man är långt efter bilar såsom Haas och 
Toro Rosso, som man enkelt passerat tidigare. Mercedes 

är återigen starka och toppar med Bottas och Hamilton i 
kvalet. 

Inte blir det bättre i racet där Mercorna överty-
gar enormt nu med Hamilton i topp och Bottas tvåa. 
Verstappen snuvar Ferrari på en plats på podiet och jag 
vill nog påstå att det berodde på en svag däckstrategi. 
Det märks att Ferrari och nye stallskefen Binotti har det 
jobbigt nu, nästan desperata emellanåt. Man har ju helt 
klart fältets starkaste motorpaket men det saknas något i 
chassie och aerodynamik.

Våra kära Alfor har det riktigt jobbigt i Barcelona, p14 
för Kimi och p16 för Antonio är näst intill katastrof för Alfa. 
Säsongen som ju började så bra går nu helt åt fel håll. 
Ser man på försäsongstesterna här i Barcelona där man 
verkligen övertygade och resultaten här så undrar man ju 
verkligen vad som gått snett. Något måste göras….och 
det snabbt!

MONACO – Monte Carlo
Glamorösa Monte Carlo är just glamoröst men sällan 

spännande racing på senare tid, snarare av ”följa John” 
karaktär. Nu blev det lite spänning i slutet men återigen 
jobbigt för Ferrari men Vettel plockar i alla fall 2:a platsen 
men inte av egen kraft utan för att Verstappen drabbas 
av 5 sekunders tidstillägg för att kört ojust mot Bottas i 
depån vilket innebär att han tappar två positioner och slu-
tar utanför pallen.

Alfa hittar inte rätt utan faller ännu djupare ner i botten-
skiktet. P17 för Kimi och P19 för Antonio är inte vad man 
hoppats på precis även om Monaco är en väldigt speciell 
bana där Ferrari-motorn och drivlinan inte kommer till 
sin rätt. Det är uppenbart att problemet med bilen sitter i 
chassiet. Åk hem och gör om och gör rätt!

CANADA – Toronto
Säsongens absolut mest spännande race. Wow! 

Äntligen riktig spänning i täten men……gick det korrekt 
till? Låt oss backa tiden lite. Träning och kval visade 
helt klart att Ferrari hittat något eftersom det var betyd-
ligt jämnare där och där slutligen Vettel knep pole med 
Hamilton tätt bakom med Leclerc som trea i kvalet. Den 
riktiga spänningen kom istället att visa sig i racet. Det var 
riktigt tätt mellan bilarna i täten och likaså bland ”the best 
of the rest” d.v.s. de som ligger strax bakom de tre stora, 
Mercedes, ferrari och Red Bull. Dagens stora snackis kom 
dock att handla om något helt annat nämligen en domar-
bedömning. Vid det 48 varvet så missade Sebastian Vettel 
en inbromsning efter att vara under stor press av Hamilton 
och missade chikanen i kurva 3-4 och var tvungen att ta 
vägen över gräset. Det var ett riktigt balansnummer av 
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Vettel att undvika muren efter grästuren med hala däck 
och samtidigt försöka behålla tätpositionen och dessut-
om undvika kollision ihop med Hamilton. Hamliton för-
sökte här ta vägen förbi Vettel på yttern men där kom nu 
Vettel efter sitt misstag varför han var tvungen att hålla 
igen för att inte hamna i muren mellan denne och Vettel. 
Vettel lyckades nu behålla täten just där och även resten 
av racet på ett otroligt sett. Jag är övertygad om att alla 
trodde att Hamilton skulle ta sig förbi Vettel, om inte just i 
den situationen så säkert inom de 22 återstående varven. 
Vettel och Ferrari korsar mållinjen och den svartvitrutiga 
flaggan först men med ett 5 sekunders tidstillägg som 
straff efter nämnda incident. Det innebär således att 
Hamilton tilldelas vinsten! 

Oj oj oj vilken dramatik. En rasande Vettel vägrar köra 
fram till vinnarpodiet och kör inte ens bilen till depå. 
Han kliver ur sin bil år går med raska steg mot Ferraris 
host-område. Där blir han slutligen övertalad av team-
kollegor att ta sig till prisceremonin vilket han slutligen 
gör genom att gena genom Mercedes-depån. Snacka om 
demonstrativ protest! Men det slutar inte där…….innan 
han går upp till prispodiet tar han vägen förbi bilarna i 
vinnarpodiet och helt sonika flyttar på skyltarna som mar-
kerar platserna 1 och 2 och byter plats på dessa där nu 
plats 1 står ensam vid en tomt gapande plats eftersom 
Vettel vägrade köra fram bilen dit. Dramatik dramatik!!! 
Vi kan tycka vad vi vill om detta agerande men jag måste 
säga att jag led med Vettel just i det ögonblicket.

Frågan är ju då var det korrekt dömt? Själv tycker jag 
inte att det var korrekt dömt och det visar sig att många 
pensionerade F1-förare tyckte det samma. Det var ingen 
avsiktlig trängning utan snarare en ”race incident” som 
det brukar heta. Vettel hade ju fullt sjå att undvika muren 
efter grästuren! Jag är benägen att hålla med men det är 
min åsikt, och dessutom hade Hamilton mer än 20 varv 
kvar att ta sig förbi.
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Detta blev det första racet där Giovanazzi passerar 
mållinjen för Räikkönen! Kanske ett tecken!? Hur som 
hellst ingen av Alforna tar poäng utan slutar på platserna 
13 och 15. Uppenbarligen fortfarande en hel del att göra!

FRANKRIKE – Paul Ricard
Tillbaka till Europa och nu på klassisk mark nämligen 

Paul Ricard där F1 inte varit under ett antal år. 
FP1: Mercedes Mercedes, FP2: Mercedes Mercedes, 

FP3: Mercedes Mercedes, Kval: Mercedes Mercedes, 
Race: Mercedes Mercedes. Ja, ungefär så kan man sam-
manfatta denna helg. Helt enkelt Katastrof för de röda! 
Vad ska man göra?

För Alfa Romeo och Kimi blev det en ytterst spännande 
helg. Hyfsat under träning men mindre lyckat kval där han 
slutar 12:a med Antonio på fin fin p10. Giovanazzi börjar 
leverera även i kval! I racet kör Kimi helt magiskt med fan-
tastiskt ”tyre management”. Han plockar plats efter plats 
och slutligen rullar han i mål som 8 men blir uppflyttad en 
plats efter att Riciardo åker på bestraffning alldeles i slu-
tet där Norris, Ricciardo, Kimi och Hulkenberg och fajtas 
om platserna 7-10. Ricciardo fajtas nämligen med Norris, 
som plötsligt fått ett problem med hydrauliken, men mis-
sar lite och hamnar utanför banan där då Kimi lyckas ta 
sig förbi Norris och Ricciardo men där den sist nämnde 
har bra momentum på sin bil och tar sig förbi återigen 
förbi Kimi men denna gång med båda hjulparen utanför 
banmarkeringen varför han då åker på en bestraffning 
genom ett tidstillägg. Kimi tar således plats 7! Mycket 
mycket starkt av Kimi och Alfa. Giovanazzi har det jobbi-
gare och slutar p16 men det beror snarare på en mindre 
lyckad strategi där hans däck tar helt slut de sista varven 
av loppet. Han hade ingen chans på poängplats men väl 
strax där bakom.  Frågan är om Alfa nu hittat en lösning 
på sina problem! Vi får väl hoppas till nästa race.

För övrigt kan man nu se att McLaren – Honda har 
gjort stora framsteg och nu helt klart är ”best of the rest” 
och sniffar även Red Bull i hasorna. Både rookien Lando 
Norris och den mer etablerade Carlos Sainz Jr verkligen 
levererar.

ÖSTERRIKE – Spielberg
Återigen ett spännande race där vi alla nog trodde 

att Leclerc och Ferrari skulle ta sin första vinst men….
det var ingen som räknat med att Max Verstappen skulle 
ha en magisk dag. Han helt enkelt flyger fram i slutet av 
loppet och passerar konkurrenterna för att slutligen pas-
sera Leclerc ett par varv före målgång. En helt magisk 
prestation med tanke på att han startade p2 men efter en 
katastrofstart hamnade han 8-9 och därefter gjorde en 

F1 FRÅN AZERBAIJAN TILL ÖSTERRIKE 2019
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fantastisk upphämtning. Detta lopp bröt även ett möns-
ter nämligen att Mercedes inte tog en dubbel och att 
Hamilton stod utanför pallen och slutade femma. Vi får väl 
hoppas att fortsättningen också bjuder på jämnare fält 
och olika vinnare.

Alfa Romeo hade också en lyckad helg där man kva-
lade 7-8 och i racet slutade 9-10 med Kimi strax före 
Antonio där Antonio tar sina första poäng i F1, vilket 
kostade honom några lockar. Stort grattis till Antonio 
Giovinazzi, det behövde han efter en ganska motig säsong 
så här långt! Visserligen hade man kanske hoppats på 
bättre slutresultat i racet men båda tar poäng vilket är 
bra för mästerskapet. Helt klart har man nu fått fart på 
Alfa’n och förhoppningsvis håller detta i sig. Alfa har nu 
22 poäng och ligger 6:a i mäterskapet där Kimi också lig-
ger på 9:e plats på 21 poäng i förarmästerskapet bara 1 
poäng efter Lando Norris. 

Nämnas kan ocksp att det inträffade en ”liten incident” 
i Q1 där Hamilton utförde en mindre lyckad manöver vil-
ket ledde till att en framstormande Kimi fick avbryta ett 
flygande varv då Hamiltons störande körning var mindre 
populär hos Kimi…… Vad är det man brukar säga… En 
bild säger mer än 1000 ord. 

Vi håller tummarna för fortsättningen där nu nästa race 
går av stapeln på Silverstone den 12-14 Juli. Här har det 
ryktats att Marcus Ericsson, som ju fortfarande är 3:e-fö-
rare, skall få köra ett träningspass med den nya Alfan. 
Marcus hade dessutom ett uppdrag åt Pirelli att hjälpa 
till med förtester av 2020-säsongs däckuppsättning och 
detta i en Alfa Romeo C38.

   

Då var vi nästan framme vid halvtid när denna krönika för-
fattas. Vi har precis upplevt ett från toppen sett sömnigt 
race i Frankrike och ett väldigt spännande race i Österrike. 
Men i mittfältet fick vi uppleva stenhårda kamper i båda 
racen med vårt älskade Alfa Romeo som part i dessa figh-
ter. Kimi är den som anförde AR-flaggan starkast men även 
Givinazzi lyckades plocka sitt första VM-poäng genom en 
10:e plats i Österrike.

Hur står det då till med Alfa Romeo Racing så här i 
halvtid? När bilarna presenterades så var AR ett av de 
team som stack ut hakan mest med en ganska annorlun-
da utformad framvinge jämfört med konkurenterna och 
efter Barcelona testerna så verkade konceptet lovande. 
Fredric Vasseur (team chef) påpekade att AR skulle vara 
med och slåss om platsen ”best of the rest” (bakom 
Mercerdes, Ferrari och Red Bull). De första racen visade 
åtminstånne en av förarna att detta inte var en osan-
nolikhet. Föga förvånande var det Kimi Räikonnen som 
uppvisade briliant körning och tog poäng i de fyra första 
loppen. Förarkollegan Antonio Giovinazzi hade det desto 
kämpigare med att få upp farten i både kval och race. Så 
här i efterhand så handlade det troligen om att han hade 
svårt att få igång däcken, dvs att få dem att hamna i det 
smala ”fönster” temperaturmässigt där de fungerar som 
bäst och medger ett optimalt fäste. Lyckas man inte hitta 
detta fönster så halkar man runt som en tvål i ett badkar. 
Man blir tvungen att bromsa onödigt tidigt in i kurvorna, 
kan bara ha låga kurvhastigheter och dessutom moderat 
gaspådrag ut ur kurvorna. Som ni förstår så leder den 
ekvationen till dåliga varvtider och mindre bra slutpositio-
ner i racen. Det var här Giovinazzi hamnade och med det 
kom kritiken som vanligt. Efter dessa fyra race så började 
alla team komma med större eller mindre uppdateringar 
av sina bilkoncept både aerodynamik-, chassie-och drivli-
ne-mässigt. Här började det gå utför för AR och t.o.m. Kimi 
fick problem med farten och resultaten för teamet uteblev 
samtidigt som besvikelsen och frustrationen ökade. Det 
blev inte bättre av att även Ferrari hade det svårt och 
lyckade inte attt bemästra Mercedes framfart som var 
rekordbra både utifrån ett bilperspektiv men även utifrån 
ett taktisk-strategiskt perspektiv. På grund av detta bör-

jade rykten florera att Ferrari skulle ta tillbaka sin ingenjör 
Simone Resta som inför säsongen lämnat och gått till Alfa 
Romeo Racing i rollen som teknisk chef. Som ni förstår 
så blev arbetsklimatet inte enklare hos AR med sådana 
rykten. Ett annat rykte som även virvlade runt vara att 
Markus Ericsson som nu var tredjeförare med focus på 
Indycar, skulle tas in för att köra en träning vid något lopp. 
Detta indikerade troligen att man var mindre nöjd med 
Giovinazzis prestation. Lyckligtvis så replikerade AR starkt 
vid Frankrikes GP med en grandios insats av Kimi i racet 
(7:a) och ett fantastiskt kval (6:a) av Antonio i samma GP. 
På Red Bull Ring i Österrike visade AR återigen att man 
lyckats bemästra sina tillkortakommanden och för för-
sta gången tog båda bilarna poäng i samma race genom 
Kimi på en 9:e plats och Antonio på en 10:e. Vad som 
också blev känt under detta GP var att AR proklamerade 
att Marcus Ericsson skulle dela på däckstestet tillsam-
mans med Giovinazzi dagarna efter racet. Detta är ett s.k. 
blindtest som styrs helt och hållet av däcksleverantören 
Pirelli där ett par stall blir utttagna att ställa upp med bilar. 
Väldigt roligt för Marcus som nu får chansen att prova på 
årets bil för första gången och vem vet om detta leder till 
något mer under F1 säsongen? Kom ihåg att Marcus är 
medlem i CAR och det är väl få märkesklubbar förunnat att 
ha en F1 & Indycar förare bland sina medlemmar !!!

Sammanfattningsvis kan man väl säga att vårt älskade 
AR är med i kampen om mittfältet inom F1 även om jag 
hade hoppats på lite mer konsistens i resultaten, men det 
visar väl på hur jämt och kämpigt det är i detta getingbo. 
Epitetet ”best of the rest” har växlat mellan AR, Renault, 
HAAS, Toro Rosso, McLaren och emellanåt av Racing 
Point. Ena stunden är man kring P7 precis bakom de tre 
stora teamen, för att nästa gång ligga kring P18, dvs fram-
för Williams som är hjälplöst sist. Det är här spänningen 
finns i dagens F1.....BASTA!

Håll ögonen öppna inför de kommande racen i England 
och Ungern och se hur det utvecklar sig både på bilsidan 
men även på förarsidan för nu äntrar vi den berömda ”Silly 
Season” där alla möjliga rykten kan florera. Forza Alfa 
Romeo Racing !!!
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