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SALUTI!
ROBERT HULTMAN

 LEDAREN        ROBERT HULTMANI DETTA NUMMER

MED BLICKEN RIKTAD 
MOT FRAMTIDEN

Ordförandespalten blir en 
blandad kompott den här 
gången. Lite om Spettacolo 
Nordico men mest om den 
nya klubbshoppen och framti-
den för klubben. 

Det var många glada 
ansikten på Ring Knutstorp 
helgen den 14-15 septem-
ber. Spettacolo Nordico gick 
av stapeln med två dagar 
banmöte med en hel timme 
”lugna halvtimmen” varje 
dag, CAR Challenge-tävling, 
racetaxi (dvs möjligheten att 
åka med en av tävlingsseriens 
förare i dennes bil), concour 
(eller finbilsutställning om man 
vill), konbana, roadbook-rally i 
de natursköna omgivningarna 
och middag på lördagskväl-
len. Det är svårt att säga hur 
många som kom till spettac-
colot eftersom det inte kräv-
des någon anmälan. Men att 
det var flera hundra deltagare 
är ingen överdrift att påstå. 
Bara middagen hade fler än 
100 gäster. 

Blir det en fortsättning?
Det var andra året i rad vi 

anordnade spettaccolot. Med 
erfarenheterna från förra året 
i bagaget blev det ett mycket 
lyckat arrangemang, där allt 
flöt på precis så bra som 
man kunde hoppas. Upplagt 
för fortsättning nästa år med 
andra ord. Eller kanske inte. 
Arrangemanget kräver mycket 
tid och energi av arrang-
örsgruppen. Det är ingen 
självklarhet att den tiden och 
energin finns för att uppre-
pa spettaccolot även nästa 
år.  Med två års erfarenhet i 
bagaget kan vi också fundera 
över om vi kan göra saker 
annorlunda och bättre. Går 
det att flytta arrangemanget i 
tiden eller geografiskt? Det är 
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några frågor vi i klubben har 
anledning att fundera över. 

Nytt sortiment i 
klubbshoppen

Klubbshoppen har under 
några år varit ”outsourcad”. 
Henrik Selbo, som också är 
en av klubbens tidigare ordfö-
randen, har drivit klubbshop-
pen. Vid årsskiftet sa Henrik 
upp avtalet och klubben har 
köpt tillbaka innehållet i shop-
pen i enlighet med avtalet. 
Under våren har styrelsen 
arbetat med att hitta en ny 
lösning för klubbshoppen. 
När den nu slår upp sina 
digitala portar igen är det 
med en ”on-demand-lösning” 
som gör att vi kan uppdatera 
varuutbudet snabbare och 
lättare. Det finns inget (eller 
möjligen ett pyttelitet) lager 
av varor. Istället sker produk-
tionen (trycket) när en vara 
beställs i klubbshoppen. Lite 
längre leveranstid men myck-
et flexiblare utbud och billiga-
re för klubben.

När klubbshoppen öppnar 
är det med ett helt nytt utbud 
(fast de gamla varorna kan 
också beställas, så länge de 
finns kvar – till tröst för dig 

som inte har en badhandduk 
från 100-årsjubileet). Jag ser 
fram emot att se hur de tas 
emot av medlemmarna.

Hur ser framtiden för 
klubben ut?

I styrelsen ska vi nu börja 
ett arbete med ”framtidsspa-
ning”. Medlemsantalet har 
de senaste åren fluktuerat 
runt 1 000-strecket. Men hur 
kommer det att se ut fram-
över? En gång i tiden var vi 
fler.   Försäljningsframgångar 
för 156:an och en lyckad 
medlemsvärvningkampanj 
fick medlemstalet att öka till 
ungefär 2 500. 

Kan vi öka medlemsanta-
let? Är det någon poäng med 
att vara många i klubben? 
Vad betyder det att Stelvio är 
storsäljaren i Alfas nuvarande 
modellutbud? Ska vi ha off 
road-träffar i framtiden? Hur 
ska vi tackla ett eventuellt 
stort medlemstapp? Det och 
andra frågor ska vi ta oss en 
funderare över. Du är som all-
tid välkommen att höra av dig 
med idéer, förslag och tankar. 

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

ANSVARIG UTGIVARE
ROBERT HULTMAN, 

VÄSTERGÖKSVÄGEN 32
162 71 VÄLLINGBY

GARAGESÄSONGEN
Ja, då var det dags att leve-
rera lite funderingar igen…

Det har varit en fin som-
mar för oss som kör entusi-
astbil och trots att jag missa-
de att läsa av kilometerräkna-
ren i våras vet jag att denna 
sommar är den som jag kört 
mest med min GTV sedan jag 
köpte den. En uppskattning 
är att det blivit runt trehundra 
mil vilket är en enorm förbätt-
ring mot de cirka trettio mil 
som jag körde första somma-
ren för fyra år sedan!

Nu börjar dock säsongen 
för oss som inte kör våra Alfa 
Romeos under vinterhalvåret 
lida mot sitt slut, trädens löv 
skiftar färg och det är ruggigt 
i luften på morgonen. 

Eller är säsongen slut 
egentligen? Läser man 
på alfaromeo.org eller på 
Facebookforumet ”Alfisti 
Sweden” så börjar inbjudan 
till pizzaträffarna så sakteliga 
dyka upp, Pirelli höll en infor-
mationskväll om däck första 
oktober och andra aktiviteter 
i lite mindre skala kommer 
garanterat att dyka upp så 
håll utkik på hemsidan och 
på sociala medier för er som 
har det. 

Min personliga erfarenhet 
är att vi är en social skara 
som gärna träffas under 

enkla former som över en 
bit mat eller i någons garage 
och snackar Alfa Romeo och 
andra av livets nödvändig-
heter så tveka inte att ”hänga 
på” när något evenemang 
annonseras.

En annan säsong som 
tar vid efter 
sommaren är 
ju garagesä-
songen. Alla, 
speciellt de 
som inte kör 
Alfa själva, 
vet ju hur 
mycket ita-
lienska bilar 
går sönder 
så det är ju 
en himla tur 
att garage-
säsongen 
kommer. 

Som jag nämnde inled-
ningsvis har jag ökat på 
dosen av Alfakörning sedan 
förra året och givetvis drar 
ju detta med sig haverier. 
Tre har de varit till antalet för 
min del; växelspaksknoppen 
lossnade när inspirationen 
blev lite för stor på Gelleråsen 
under årets första banmöte, 
drivremmen för vattenpump 
och generator klöv sig själv 
på längden på väg hem från 
Velodromloppet och innan 

resan till Spettacolo Nordico 
upptäcktes att en av tre 
upphängningar till avgassys-
temet hade släppt i en svets. 
Sanningen att säga så har 
min trettiosju år gamla bil av 
italiensk härkomst skött sig 
helt förträffligt trots (eller tack 

vare?) att den 
både körts 
hyggligt hårt 
på klubbens 
bandagar och 
fått sträcka ut 
ordenligt på 
färderna till 
och från olika 
evenemang 
så en service 
och kanske 
någon liten 
förbättring 
är den värd 
under vinter-

halvåret.
Förutom att flänga omkring 

på olika trevligheter med bilen 
går ju mitt första hela år som 
redaktör för Klöverbladet mot 
sitt slut också. Jag har under 
det gångna året lärt mig en 
hel del och har för avsikt 
att fortsätta som redaktör 
om ingen vill något annat. 
Tidningen som Du just nu 
läser är jag faktiskt väldigt 
nöjd med. Innehållet är en 
sak, det är varierat och jag 

tycker att artiklarna är väl-
skrivna men det jag är mest 
nöjd med är att det är så 
många olika skribenter. 

En del skriver sedan länge, 
andra har kontaktat redaktio-
nen och erbjudit sig att skriva 
någon artikel. Dessutom har 
jag under året vid några till-
fällen frågat olika medlemmar 
om dom inte kan skriva något 
om ett speciellt ämne, ibland 
för att jag känner dom och 
därmed vet vad de har för 
intressen, ibland har jag sett 
något dom skrivit på hemsi-
dan eller på Facebook var-
efter jag kontaktat dom och 
bett om en artikel i ämnet och 
alla (tror jag) har tackat ja för 
att sedan leverera en artikel. 

Därför får ni i detta num-
mer läsa om så vitt skilda 
ämnen som Formula 1, flera 
mindre och större träffar, Alfa 
Romeos framtid, modellbils-
byggande, en historisk racer-
bil som aldrig fick blomma ut, 
en före detta ambassadbil, 
besök från designavdelningen 
i Italien och en bandag på 
Belgiska Spa.

Har just Du något som Du 
skulle vilja skriva om så tveka 
inte utan sälla dig till skaran 
av Klöverbladsskribenter.
ETT STORT TACK ALLA NI 
SOM HJÄLPT TILL!

DET ENA LEDER TILL DET ANDRA
Tidigare under vintern som 
gick införskaffades ytterligare 
en 75:a i ägarlängden vilket 
jag berättat om tidigare. Efter 
lite stökande med sönernas 
bilar så tänkte jag sätta min 
egen på rull för lite sommar-
turer. Med andra ord dra den 
igenom besiktningen och ha 
lite roligt åkande för att sedan 
i vinter renovera kosmetiken. 

Först ut på problemlistan 
var en kraftigt vibrerande 
kardan. Alla knutar slitna och 
torrspruckna. Beställ och 
slanta. Väl inne i garaget dags 
för kamremsbyte då bilen 
stått länge. Lika bra att byta 
tänddelar. Beställ och slanta. 
Nog lika bra att ta alla filter 
och vätskor. Beställ och slan-
ta. Nu gör jag den lite mindre 
roliga observationen vid olje-
byte. Baileys ska sambon ha 
i glaset med en isbit. Baileys 
hör inte hemma i mitt upp-
samlingstråg på garagegolvet. 

Vidare inspektion 
fastställer även oljeklet 
i expansionskärlet. 
Topplockspackningshaveri 
kan inte misstänkas utan 
fastställas med god säkerhet. 
Nu hamnar man i detta 
ständiga dilemma med 
ekvationen tid-insats-kostnad. 
Motorn går trots detta 
uppenbarliga haveri mycket 
bra. Snabbast och billigast 

är nog en planing av toppar 
och lite nya packningar. Eller 
vänta lite nu… Kanske en 
kul konvertering till en 24V 
med vassare insprutning, 
extraktorgrenrör och annat 
godis. Borta blir tanken på 
en enkel och snabb lösning 
för sommaren. Varför är 
det så svårt att hålla sig till 
ursprungliga planer. För om 
jag gör en sådan insats under 
huven så måste ju resten av 
bilen uppgraderas till samma 
nivå. 

Jag upplever inte samma 
problem när jag snickrar på 
huset. Där går alltid funktion 
före flärd och exklusivitet. 
Men i garaget skapas många 
sömnlösa funderingar och 
ivrigt googlande på vad 
som finns och vad som 
kan göras. Det skulle vara 
skönt om inte google fanns 
egentligen. Då skulle man 
vara tvungen att prata med 

någon som i bästa fall får 
en på andra och betydligt 
billigare tankar. Men när man 
helt anonymt kan klicka hem 
en sats med flexbussningar 
eller något annat som man 
egentligen inte behöver är 
man farligt ute. Sambon 
sover tryggt bredvid och i 
skenet av i-Paden smidas 
nya entusiastvagnar i 
sovrumsmörkret. Nya delar 
packas och transporten ställs 
mot våra breddgrader i bruna 
paket av förhoppningar och 

tidsåtgång man egentligen 
inte har. Kanske borde man 
ha en uppsättning nya fälgar 
också obetydligt mindre än 
20 tum. Kanske borde man 
se över inredningen. Kanske 
borde man ha ställbara runt 
om…. 

Sonen räddar mig här 
genom att säga att jag kan 
ta hans 3,0:a som ligger på 
garagegolvet. Den har hela 

topplockspackningar och i 
byte vill han ha ett turbogren-
rör han hittat. 1500 på E-Bay. 
Handslag.

Så blev livet lite lättare 
med att endast skifta motor 
och mina förbättringspla-
ner för bilen grusas ner till 
obefintlighet. Skönt. Får han 
dessutom köpa ett begagnat 
turboaggregat för ytterligare 
1500 så byter han motor 
åt mig också. Fördelen när 
barnen inte tjänar egna peng-
ar ännu och dessutom har 
obegränsat med tid är byten 
av tid mot pengar. En lön-
sam ekvation för oss båda. 
Nu måste jag bara hitta nya 
trösklar också då dessa var 
mjukare än Digestivekex. 
Kanske uppgradera med 
kjolar och skärmbreddare… 
Kanske och åter alla dessa 
kanske. Skäms på Google 
som gör det alldeles för 
enkelt att låta saker skena 
iväg.

Sommaren har snart pas-
serat och vi går mot garage-
säsong vilket är lite skönt. Vi 
har fått ett tillskott hemma 
också. Inga barnbarn eller 
hundvalpar men väl en Alfa 
GT. Mer om den historien i 
nästa nummer.

Skön höst på er alla med-
lemmar!
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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!

URKOPPLAD 
ANTISPINN & ANTISLADD

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

Jag har gjort en snabb 
roadtrip fram och tillbaks 
till Nunspeet vilket är 
en pittoresk liten stad i 
Nedeländerna. Denna lilla 
stad och dess omgivningar 
är ett populärt turistmål 
för massor av cyklande 
holländare och annat löst 
folk, de syntes överallt. Men 
här bor och verkar också 
min och många andra Alfa 
Romeo ägares stora frälsare 
och ikon Stephan Lenior som 
är namnet bakom Squadra 
Tuning. Han har varit verksam 
sedan millenniumskiftet med 
modifiering och tuning av de 
flesta Alfa Romeo modeller. 
Jag har anlitat honom sedan 
han började och är nu inne 
på min fjärde bil som han 
hjälpt mig med. Allt började 
med en GTV 2.0 V6 T.B. 
för att sedan följas både av 
en Alfa 33 1.7 16V och en 
147 GTA. Min nuvarande bil 

(Giulia 2.2 JTDM AT8) har 
han också modifierat ECU:n 
på 2018. Vad det gäller de 
första två bilarna fick jag 
sakerna skickade till mig, vad 
det gäller de två sistnämnda 
bilarna så fick jag först skicka 
ner ECU:n för att sedan få 
tillbaks den i modifierat skick. 

Den här gången var det 
dock lite annorlunda, då han 
var tvungen att ha bilen på 
plats för att kunna montera 
och programmera in ett 
original DNA-vred med race 
läges funktion (från Giulia Q) 
i min bil. Detta innebär att 
jag nu, med DNA vredet kan 
sätta bilen i race läge (på 
samma sätt som Giulia Q). 
Race läge innebär urkopplad 
antispinn & antisladd, detta 
kan jag göra precis när jag 
vill, genom att bara vrida 
DNA vredet till race läge, i 
displayen tänds också race 
läges menyn upp. Så jag har 
nu min egen lilla hybrid i form 
av en Giulia 2.2 JTDM AT8 
med 242 hk & 520 Nm med 
urkopplingsbar antispinn & 
antisladd.

Resan ner till Neder-
länderna innebar en del 
sträckor med fri fart i 
Tyskland där bilen fick 
sträcka ut så långt det gick, 
högfartsstabiliteten med mina 

19” Pirelli P Zero (AR) Runflat 
var sagolik. Totalt odramatisk 
och klippstabil, jag har 15 
mm navstyrda spacers till 
mina 8” breda fälgar fram. 
På de 9” breda fälgarna bak 
behövs inga spacers, den här 
åtgärden gjorde bilen mycket 
mindre spårkänslig än innan. 
Det måste dock tilläggas att 
detta gäller en bakhjulsdriven 
Giulia med Eibach Pro 
sänkfjädrar. 

Auto Alfa
Auto Alfa Väst AB

August Barks Gata 23, 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel. 031 - 47 80 25



8    KLÖVERBLADET  NR 4 2019 KLÖVERBLADET  NR 4 2019    98    KLÖVERBLADET  NR 4 2019

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

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/
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HUR KAN DETTA 
VARA SÅ SVÅRT?

Många Alfisti

En Alfista här, och en Alfista här
Sugen på en Alfa-träff?

Sitt inte och vänta. 

De flesta pizza- och fika-träffarna runt om i landet 
har ordnats av enskilda medlemmar. 

De bokar ett bord på en pizzeria, bjuder in på klubbens webbsajt 
och Facebook. 

Vill du ha lite tips och råd eller stöd så hör av dig till någon i styrelsen. 
Kontaktinfo på s. 3 i tidningen.
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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!

MHRF – EN 50-ÅRING 
VÄRD ATT HYLLA

1976 blev det aktuellt att för-
mögenhetsbeskatta samlarbi-
lar. MHRF drev ett pilotfall (en 
Bentley från 1930) som1983 
resulterade i en dom i reger-
ingsrätten (den högsta skatte-
domstolen i Sverige). Genom 
domen undantogs samlarbilar 
från förmögenhetsbeskatt-
ningen. 

FÖRMÖGENHETSSKATT 
PÅ TAPETEN IGEN

Men 1996 ville finansde-
partementet revidera förmög-
hetsskatten och samlarbilar 
låg åter illa till för beskattning. 
MHRF tog nya tag och när 
den nya lagen presente-
rades 1997 var historiska 
fordon som var undantagna 
fordonsskatt också undan-
tagna förmögenhetsskatt. 
Förmögenhetsskatten avskaf-
fades helt 2007.

FORDONSSKATTEN SLOPAS

MHRF drev under 20 år 
kravet att alla äldre bilar skul-
le undantas från fordonsskatt. 
Fyra olika regeringar uppvak-
tade man innan finansminister 

Kjell-Olof Feldt föreslog att 
motorfordon av 1950-års 
modell och äldre skulle 
skattebefrias. Vid årsskiftet 
1984/85 trädde ändringen i 
kraft. Det kostade statskas-
san 1,1 miljoner kronor årligen 
i utebliven skatt. Det är knap-
past ens felräkningspengar i 
statsbudgeten. 

VÄGTRAFIKREGISTER-
AVGIFTEN NÄSTA?

1995 ändrades gränsen 
för skattebefrielsen till for-
don 30 år och äldre. Idag 
arbetar MHRF för att även 
vägtrafikregisteravgiften ska 
tas bort för historiska fordon. 
Argumentet är att de pga 
sin långa livstid kommer att 
betala in betydligt mera i 
avgifter än dagliga bruksbilar. 
Entusiastbilarna subventione-
rar därmed de nyare bilarnas 
registerhållning, menar man.

KARTLÄGGNING AV REGLER 
SOM FÖRSVÅRAR

MHRF arbetade efter 
framgångarna med fordons-
skatten vidare med att få bort 

andra regler som försvårade 
för hobbyfordonsägare. Man 
försåg riksdagsledamöter 
från olika partier med under-
lag som resulterade i flera 
motioner i riksdagen. 1992 
beslutade dåvarande kom-
munikationsministern Mats 
Odell, själv fordonsentusiast, 
att tillsätta en utredning för 
att kartlägga vilka regler 
som försvårar utövande av 
hobbyfordonsverksamheten 
och föreslå eventuella regel-
ändringar. Uppdraget gick till 
en annan fordonsentusiast, 
Lennart Renbjer, som fick 
utreda istället för att skruva 
på sin Rover 2200  TC och 
sin Saab 96 V4.

FÖRSLAGEN GICK HEM

Nästan alla förslag som 
utredningen lämnade genom-
fördes. Det innebar från 1995 
att en rullande 30-årsgräns 
infördes för fordonsskatten 
och försäljningsskatten vid 
nyregistrering. Fordon 30 år 
eller äldre behöver sedan 
dess bara kontrollbesiktigas 
vartannat år. För amatörbygg-
da fordon kom lättnader för 
fordonsbuller och slopande 
av dispensavgift enligt bilav-
gasreglerna. Slutligen före-
slog utredningen också att 
fordon t o m 1982 års modell 
skulle få importeras även om 
de inte uppfyllde avgasregler-
na för nyregistrerade bilar.

50-ÅRINGAR SLIPPER 
BESIKTIGAS

En annan lättnad för for-
donshobbyn är beslutet från 
1990 om att kontrollbesikt-
ningen av fordon äldre än 50 
år har slopats. Det är en fråga 
som MHRF drev under 15 år.

Hösten 2002 föreslog 
Vägverket att de undantag 

som gällt för fordon impor-
terade för eget bruk, eller 
införts som flyttgods eller 
genom arv eller testamen-
te skulle upphöra 2003. 
Protesterna från MHRF fick 
gehör och Vägverket drog 
tillbaka sitt förslag.

VI KUNDE BLIVIT KRIMINELLA

2012 föreslog 
Naturvårdsverket nya regler 
för bilskrotning, för att komma 
tillrätta med  den illegala 
bilskrotningen. Någon kun-
skap om, eller förståelse för, 
fordonshobbyn fanns inte på 
verket. I förslaget fanns åtgär-
der som hade inneburit att 
privatpersoners demontering 
av en bil för att kunna återan-
vända reservdelar hade klas-
sats som illegal bilskrotning. 
MHRF och andra motoror-
ganisationer lyckades dock 
stoppa förslaget. Dåvarande 
miljöminister Lena Ek förklara-
de att hon inte tänkte reglera 
veteran- eller sportbilsverk-
samhet och därför inte tänkte 
genomföra Naturvårdsverkets 
förslag.

KULTURARVSSKYDD 
PÅ GÅNG

På MHRF ser man 
däremot idag fram 
emot en ny lagstiftning. 
Riksantikvarieämbetet(!) har 
föreslagit att ett hänsynsregel 
införs i Kulturmiljölagens för-
sta kapitel. Myndigheter ska 
enligt förslaget ta hänsyn till 
intresset av att bevara och 
använda historiska trans-
portmedel. Miljö- och säker-
hetsaspekter liksom allmän 
klåfingrighet från myndigheter 
och lagstiftare kan därför få 
stå tillbaka för våra fordons 
historiska värden. Lagen 
kommer, om den antas, att 
gälla från 1 januari 2020.

Motorhistoria Riksförbundet (MHRF) fyller 50 år i år. CAR är en av 
medlemsorganisationerna och för många medlemmar är MHRF för-
säkringsbolaget som erbjuder förmånliga försäkringar för veteran-
bilar och entusiastfordon. Men MHRF är mer än så. Förbundet har 
varit en drivande kraft bakom många förbättringar för fordonshob-
byn. Eller vad sägs om slopad förmögenhetsskatt på bilar, skatte-
befrielse och besiktningslättnader för äldre motorfordon. MHRF har 
också avstyrt ett antal förslag, bl a om regler för import och skrot-
ning, som hade inneburit försämringar för oss med entusiastfordon.

TEXT: ROBERT HULTMAN
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I förra numret av Klöverbladet kunde ni se lite olika grafer som 
egentligen alla visade samma sak; trots stora förhoppningar och 
lansering av två helt sprillans nya bilar (och inga Fiat-derivat för 
första gången sedan 1988) fortsätter Alfas försäljning att gå åt 
fel håll. Och ganska mycket så. Trots Alfas nylansering, base-
rat på den helt nyutvecklade Giorgio-plattformen som Giulia 
och Stelvio byggs utifrån, så har försäljningen inte alls tagit fart 
såsom förväntat.

Olyckskorparna kraxar och mindre smickrande jämförel-
ser görs på Internet. Ni kanske läste i somras om hur gamla 
Lancia Ypsilon såldes i fler exemplar under första halvåret 
2019 än alla Alfas modeller tillsammans (dvs Giulia, Stelvio, 4c 
Spider, Giulietta samt återstående restpartier av den insomnade 
MiTo:n). Att FCA (Fiat Chrysler Automobiles) är oroade märks 
exempelvis på att den nya SUV:en Tonale presenterades långt 
innan plattformen den ska byggas på var beslutad. Att inte välja 
plattform först kan ju innebära en hel del kompromissande när 
produktionsversionen väl skall tas fram, vilket i sin tur skapar en 
konflikt mellan bibehållen design eller bibehållen plattform (och 
därmed billigare produktion). Troligtvis ville FCA genom att visa 
upp Tonale visa att det minsann händer grejer med Alfa Romeo, 
så lugn, bara lugn. Och den hann ju bara presenteras innan den 
hade vunnit inte bara ett men två designpris.

Om man grottar ned sig i försäljningssiffrorna ser man att det 
finns gradskillnader även i helvetet. 
• Giuliettan är inne på sitt tionde produktionsår och då man 
inte valt att modernisera produkten i någon omfattning så är det 
inte konstigt att försäljningen minskar i dagens hårda konkur-
rens. 
• Giulian går kräftgång, och kraftig sådan. FCA fortsätter att 
spela ”whack-a-mole” med alla som försöker lyfta upp huvudet 
ut hålet och påpeka behovet av en Giulia SW. Den åsikten ban-
kas regelbundet ned igen. Nej, nej…och hörde ni förresten mitt 
nej? 
• Stelvion minskar något, men om man tittar på andra märken 
så ser det inte längre så illa ut. Exempelvis Mercedes, Jaguar 
och Lexus visar större försäljningstapp, och dessa är dessut-
om jämngamla med Stelvion så det går inte att skylla på några 
utgående modeller. Men försäljningen är långt under prognoser-
na, så något behöver göras. 

Allt sedan de första provkörningarna var testrapporterna 
överväldigande positiva till både design och köregenskaper. 
Alfa är tillbaka, kunde man läsa i flera provkörningar, och gärna 

med många utropstecken. Men kritiken var också relativt sam-
stämmig mot det redan då föråldrade infotainmentsystemet och 
avsaknaden av förarassistanssystem, eller på engelska ADAS, 
Advanced Driver Assistant Systems. Det myckna användandet 
av hårdplast i interiören fick heller inte alltid tummen upp. Det 
uppskattades inte att Alforna hoppat upp en prisklass utan att 
en del av inredningskvaliteten gjort detsamma. Nu har dess-

utom några år gått sedan lanseringarna och Giulia/Stelvio har 
blivit än mer omsprungna då de tyska bilmärkena hunnit pre-
sentera nyare modeller med än mer fokus på uppkoppling och 
förarassistans.

Jaha, är detta så viktigt, kan man undra? Inte för att slå 
varvtider på Nürburgring, kanske. Men synen på bilen föränd-
ras allt mer från en enskild produkt till mot att bli en allt mer 

integrerad dito. IBM släppte en rapport under hösten 2019 med 
titeln ”Automotive 2030: Racing toward a digital future”. I den 
rapporten spår man en alltmer uppkopplad framtid där bilen 
är en apparat bland en mängd andra uppkopplade apparater 
som sömlöst integrerar med alla andra prylar du har. I rapporten 
framkom det också att när bilköpare idag väljer bil spelar två 
faktorer stor roll; pris (per månad) och tjänster (vilka funktioner 
får jag med bilen).

Just när det gäller uppkoppling ligger FCA rejält efter, och 
här verkar man ha tagit till sig den kritik inkommit. För att 
påskynda moderniseringen av Giulia/Stelvio ser det nu ut som 
faceliften delas upp i två, där en uppgradering av just infotain-
ment/uppkoppling och mer avancerade förarassistanssystem 
kommer nu i höst (det är i skrivande stund sagt november 2019) 
och själva faceliften med mer exteriöra förändringar kommer 
först 2020, och antagligen då som modellår 2021. Vilket i sin tur 
skulle betyda att den förändringen kommer ungefär samtidigt 
som Tonalen gör premiär. Kan det vara så att Tonalen visar ett 
reviderat designspråk? 

En annan viktig lansering som är på gång är hybridsystem; 
först ut nästa år verkar Giulia och Stelvio vara med en variant 
av 48V mildhybrid, antagligen lanserad tillsammans med facelif-
ten nästa år. När det gäller hybridsystem har FCA, tillsammans 
med BMW, har lagt en stor order hos ZF som i nästa generation 
av sin mycket uppskattade 8HP-automatlåda (Alfa använder i 
Giulia/Stelvio samma hårdvara som exempelvis BMW) har inte-
grerat elektrisk drift, vilket spar vikt och gör det enklare att inte-
grera automatlådan i vilken drivlina som helst. Men denna nya 
automatlåda kommer nog inte förrän 2023, vilket kan betyda att 
de kanske dyker upp i Giulians och Stelvions efterträdare.

Under nästa år skall Maserati börja lansera nya produkter, 
tio inalles enligt affärsplanen, som ersätter de nu ganska så 
föråldrade modellerna. Det som är intressant här är att den nya 
coupén, som kanske kommer behålla Alfieri som namn, skall 
komma i en helt elektrisk version. Eftersom den byggs på en 
variant av Giorgioplattformen kan det mycket väl bli så att om 
FCA godkänner att GTV:n skall utvecklas för Alfa, finns det en 
färdigutvecklad plattform för en helt eldriven version!

FCA har dock varit duktiga på att ändra både strategi och 
genomförande så vad som egentligen kommer och när står 
fortfarande skrivet i stjärnorna, men visst är det spännande att 
stirra upp emot skyn och försöka gissa sig till vad som kommer. 
Framtiden är fortfarande ljus för Alfa!

ALFAS FRAMTID TEXT: LARS NARVSELIUS. 
BILDER: ALFAROMEO.COM, EVOMAGAZINE.IT,
MOTORBOX.COM

Alfa Romeo Giulietta.

Alfa Romeo Giulia Q.

Alfa Romeo Stelvio.

Alfa Romeo GTV.

Alfa Romeo Giulia SportWagon.

Alfa Romeo Giulia Coupe GTV.

Alfa Romeo Tonale Concept.
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EN ALFISTA-FRUS 
BETRAKTELSE

Så var vi då där - som jag 
skrev i förra Klöverbladet; 
Ring Knutstorp och 
Spettacolo Nordico i 
småblåst och med sol-bak-
om-moln mest hela tiden. Det 
började lite förvirrat, för det 
var en stor maskinmässa med 
allsköns lastbilar och stora 
maskiner i vägen (om jag 
får lov att uttrycka mig så). 
Maken Magnus var inte ett 
dugg förvirrad, dock otålig. 
”Jag hoppar av här.” hojtade 
han och försvann, innan vi 
ens hunnit innanför grindarna 
och parkera vår inte så jättei-
talienska bil.

Dagens aktiviteter hade 
precis börjat komma till liv på 
och omkring racingbanan. Ett 
gäng bilar var ute och körde 
på banan. På utställningsom-
rådet började de italienska 
bilarna rulla in lite undan för 
undan. Lite upprörda känslor 
utbröt när någon upptäckte 
att det parkerades italienska 
bilar på den allmänna parke-
ringen. Dom måste ju ner till 

banområdet och utställning-
en! Någon fick uppgiften att 
rätta till det och morgonen 
rullade vidare.

Bland racingbilarna skru-
vades och klurades det. En 
del packade upp. Andra lad-
dade upp och tog det lugnt 
med en kaffemugg i solstolen. 
Vänner sedan innan möttes 
igen och nya bekantskaper 
uppstod. Skratt, en hjälpande 
hand, goda råd och skön 
stämning. Beundrande, och 
ibland kanske till och med lite 
avundsjuka, blickar kastades 
på bilarna som stod uppställ-
da. I ärlighetens namn skall 
jag erkänna att mina blickar 
var fyllda av både beundran, 
“vill ha!” och liiiite avundsjuka. 
Inte för att vi saknar Alfor, 
men mycket vill kanske ha 
fler. Förväntan, glädje och en 
känsla av lycka låg i luften. 
(Eller var det bara jag?)

Lite här och var snurrade 
människor i gula hoodies 
omkring. Givetvis syftar jag 
på spektaklets funktionärer 

Joakim, Sune och Jane med 
flera. Det ropades, frågades 
och dirigerades över radio. 
Någon var på fel plats eller 

på rätt plats och det var fullt 
upp. Under tak såldes biljetter 
och licenser till trackday och 
racetaxi, snygga kaffemug-
gar och lika snygga t-shirts. 
Entusiasmen fanns där hela 
tiden hos allihop och allt rull-
lade på.

Trackday drog många 
bansugna. Kön med taggade 
förare med sina bilar av olika 
märken, kulörer och varianter 
som ville ut och testa på att 
köra bana, var jättelång! De 
italienska bilarna var (förstås) 
flest, men kul att andra bil-
märken också fick leta sig ut 
på banan. Två väldigt snygga 
pace cars fick leda dem på 
banan och bestämma farten, 
annars känns det som om det 
kanske hade gått lite väl fort 
för en del. 

Racetaxi var lika popu-
lärt. Chaufförerena hade fullt 

TEXT OCH FOTO: KRISTINA KIA WALLIN

upp och hade nog kunnat få 
skjutsa folk hela dagen om 
det varit möjligt. Merparten 
av dem som ställde upp 
och körde var tävlingsförar-
na med sina bilar. Men det 
fanns också de med mer 
“vanliga” bilar, om nu Alfa 
Romeo överhuvud taget skall 
gå under epitetet “vanlig”. 
Racepassagerarna var allt 
från lägsta tillåtna ålder till 
drygt 70 år. Härligt! Många 
åkte flera gånger och de allra 
flesta klev ur bilarna med ett 
stort leende på läpparna, och 
med orden “Jag vill åka igen!” 
ställde de sig i den växande 
kön en gång till. En som klev 
ur bilen med ett enormt gläd-
jevrål var Jane. Henne fick jag 
en liten pratstund med innan 
dagen var över.

Jane Ison, som tog emot 
besökare med och utan bilar, 
är en kvinna med absolut 
smittande glädje och energi. 
Bilar är inget nytt för henne. 
De har alltid funnits i hennes 
värld eftersom hon är upp-
vuxen i en familj där pappa 
körde Formel 3. Men någon 
Alfa Romeo ägde familjen ald-
rig och hon hade aldrig suttit 
i en innan hon träffade Björn. 
Men så hände det sig att den 
bil hon ägde havererade och 
krävde reparationer. Björn var 
snäll och lånade ut sin 156:a 

under tiden. Men om han 
någonsin fick tillbaka bilen är 
tveksamt, gapskrattar Jane. 
Efter det har hon knappt kört 
något annat än Alfa Romeo. 
“Jag älskar Alfa Romeo!”, 
utbrister hon och fortsätter 
“Det är inte bara körglädje, 
utan det är design, känslan 
och alla bilens egenskaper.” 
Det passar väl ypperligt bra 
för en som, enligt familjen, kör 
som sin far och verkar vara 
lite kräsen. Idag äger paret 
fem Alfa Romeo tillsammans, 
klurar de ut efter en stund, 
eller är det sex? Som utom-
stående betraktare går det 
snabbt att konstatera att Jane 
definitivt har det både trev-
ligt och roligt på Spettacolo 
Nordico.

Under dagen hittade jag 
Ola Söderpalm, som bland 
annat är en av initiativtagar-
na till Spettacolo Nordico. 
Innan sommaren hade jag 
ju fått prata med honom om 
Spettacolo, så det var ju väl-
digt kul att få möta honom 
på plats, bland bilar och 
människor. Han och hustrun 
hade kört från Hjo för att vara 
med och han sken som en 
sol. “Det här är helt fantas-
tiskt!” sa Ola, enormt nöjd 
med organisation, aktiviteter 
och hur det samlar folk från 
Sverige, Danmark och Norge.  

Det han, och många andra, 
dock saknade var agenturen 
för Alfa Romeo i Sverige eller 
någon av återförsäljarna. De 
hade kunnat ta med sig några 
av de nya Alforna och visat 
upp för nyfikna besökare och 
märkestrogna alfistis, men-
ade han. Ola hoppas väldigt 
mycket på ett Spettacolo 
Nordico 2020 och kanske att 
det skulle kunna få bli av i 
Danmark eller Norge. 

Under dagen hade 
jag sprungit på Joakim 
(Landelius) en hel del och 
innan vi åkte hem frågade 
jag honom om han var nöjd. 
Och det var han men inte jät-
tenöjd. Det väntade ju en dag 
till, så jättenöjd kunde han 
inte vara förrän den var över 
också och han var hemma 
igen. 

Men för den här alfista-
fruns och -barnens del var 
Spettacolo över för den här 
gången. Dagen hade  fyllts 
av lite småprat här och där, 
fotograferande och roddande 
med familjens tonåringar som 
ville åka racetaxi och prata 
bilar. Barnen hade faktiskt 

inte tråkigt en sekund. Är 
barn nöjda brukar mammor 
och pappor också vara väl-
digt nöjda. Och är mamman/
frun nöjd är det liksom bra för 
hela familjen… Nu är det ju så 
att jag gillar bilar och trevliga 
människor, så det är ju bra 
att jag fick spendera en dag 
bland alfistis. Men jag tror att 
man har kul även om man 
inte gillar bilar jättemycket, för 
stämningen är så bra och folk 
är bra. (Jag försöker sälja in 
det här till andra alfistimakar, 
om det inte framgår.) 

Vi lämnade nöjda och 
glada men hade gärna 
stannat hela kvällen ut, för 
det vankades Spettacolo 
Nordicos festmiddag på 
Lucy’s restaurang. Men som 
alltid är det “en dag imorgon” 
och vi rullade hemåt i vår inte 
så jätteitalienska bil. Trötta, 
nöjda och med en dröse 
härliga minnen att leva på ett 
bra tag. Och maken, jo men 
han var kvar på middagen. 
Förstås. Förresten: stort, stort 
tack till er som arrangerar, ni 
som kör och ni som visar upp 
fina bilar. Vi ses igen!

Jane Ison.

Joakim Landelius. Ola Söderpalm.
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– LÖRDAG KVÄLL OCH 
SÖNDAG MED RACETEXT: MIKAEL ERIKSSON

FOTO: JANE ISON, AXEL LINDGREN OCH MIKAEL ERIKSSON

Då Kia som skrivit första delen av reportaget från Spettacolo Nordico behövde åka hem på 
lördagskvällen tog jag stafettpinnen och fortsätter har rapporteringen från Knutstorp.

På lördagskvällen samlades 
deltagare från Spettacolo 
Nordico för en gemensam 
middag i restaurangen. 
Många var diskussionerna vid 
borden när gamla bekantska-
per återsågs och nya knöts. 
Traditionsenligt såldes det 
också lotter till det dignande 
prisbordet med priser från 
både klubbshop och spon-
sorer.

Efter middagen var det 
dags för prisutdelningar. 
Pris för finaste Alfa Romeo 
delades ut av ordförande 
Robert Hultman och Allan 
Bögh Christensen från 
Själlandssektionen av Alfa 
Romeo Klub Danmark. Årets 
pris gick till Lars Jacobsen 
och hans makalöst fina 
Alfetta 1,6.

Bilen som köptes ny av 
Lars far och har funnits i 
familjen sedan dess har reno-
verats till nyskick av Lars, en 
mycket värdig vinnare!

Efter middagen var det 
prisutdelning i det lotteri som 
det tidigare sålts lotter till. 
Med ett hundratal priser på 
totalt trehundra lotter var det 

många som fick utdelning på 
sina köpta lotter. Efter att alla 
vinster delats ut rundades 
kvällen så småningom av.

På söndag morgon drog 

”spektaklet” igång igen. 
Söndagen var till stor del vikt 
åt racing. På banan tränade 
och kvalkörde Challenge- och 
Corsa Italianabilarna inför 
eftermiddagens race, varvat 
med ett antal trackdayåkare 
som lät sina bilar få sträcka 
ut på knixiga Knutstorp och 
lugna halvtimmen under lun-
chen.

På området vid entren 
till banan samlades under 
förmiddagen de som skulle 
delta i Road Rallyt som Björn 
Nilsson och Jane Ison satt 
ihop tillsammans med Björn 
Selander. Vädrets makter 
försökte sig på någon form 
av styrkedemonstration men 
14 ekipage med ihärdiga 
Alfisterna vek sig givetvis 
inte för detta. Med ett upp-
klarnande (men kallt) väder 
genomfördes det 8 mil långa 

Road Rallyt på de vack-
ra skånska vägarna kring 
Knutstorp. Förutom kluriga 
frågor sattes deltagarna på 
prov i både ”ventilkubb”, som 
var en riktig deltagarfavorit 
och precisionskörning mot 
kon.

Efter målgång och inläm-
nat svar på skiljefrågan ”Hur 
många Alfa Romeos som 
Björn Nilsson har haft” (45 
st!) stod Peter Johansen från 
Danmark som vinnare med 
Håkan Johnsson på andra-
platsen och Joakim Hansson 
på en fin tredjeplats.

Fram på eftermiddagen 
närmade sig säsongens 
två sista deltävlingar för 
tävlingsåkarna. Sune hade 
kämpat med trasig framvagn 
på sin Alfasud men tvingats 
ge upp. Istället hjälpte han 
Ola Magnusson när han fick 

Fullsatt restaurang under lördagskvällens middag på Lucy´s.

Lars Jacobsens Alfetta 1,6 vann priset för finaste bil.

Trackdayåkarna passade på att känna lite på vad bilarna gick för.

problem med ett sprucket 
grenrör på sin 75 TS. Efter 
en panikresa till Biltema med 
efterföljande stressmek kom 
dock Ola ut på banan med 10 

minuter kvar av kvalificering-
en till race 9… 

För den som aldrig sett ett 
race i CAR Challenge är det 
något jag kan rekommendera; 

Tät och spännande racing 
med hög disciplin där mäng-
der av olika modeller från Alfa 
Romeo blandat med en och 
annan Fiat mäter sina krafter. 
Bilarna är modifierade i olika 
grader och detta i kombina-
tion med olika bankaraktärer, 
vädrets makter och kanske 
förarnas dagsform gör att det 
alltid är öppet vem som tar 
målflaggan först.

Allra snabbast i båda 
racen denna gång var Jonas 
Hoffsten med sin ex STCC 
Alfa Romeo 156 1.8 Turbo 
(Klass 1) medans Markus 
Tåbäck knep andraplatsen 
i båda racen denna dag. 
Markus utbrast dessutom i 
ett glädjefyllt ”den höll f-nimej 
två race i rad” efter att ha haft 
en problemfylld säsong med 
sin turboladdade 156 V6. 

Bakom dessa var fighterna 
stenhårda i både klass 2 och 
3. I race 9, klass 2 tog Robin 
Nyquist förstaplatsen med sin Att få köra sin bil på bana under en av klubbens trackdays är verkligen att rekommendera.
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75 V6 före Jarmo Kekarainens 
Giulia Super med twinspark-
motor och den lika unge som 
snabbe Hugo Bjurman, också 
han i 75 V6. En som inte var 
så nöjd i detta race var Stefan 
Atterhall som mitt i racet fick 
sina möjligheter till en place-
ring förstörda av en aerody-
namisk komplikation; fästena 
för bakluckans lås på hans 
147 GTA gav vika vilket resul-
terade i att bakluckan ställde 
sig rakt upp som en gigantisk 
luftbroms…

I klass tre hör Fiat Abarth 
500 till de snabbare bilarna 
och detta race var inget 
undantag. Jonas Klang tog 
förstaplatsen med sin Abarth 
500 men på en fin andraplats 
kilade Ola Magnusson in 
sig (måste känts skönt efter 
alla problem tidigare under 
dagen) med sin 75 Twinspark 
före H-P Magnusson 
också han i en Abarth som 
dessutom kör sin första 
Challengesäsong. 

I race 10 hade Hugo 
Bjurman fått upp farten 
ordentligt och avslutade 
säsongen med en seger i 
klass 2. Stefan Atterhall hade 
säkrat bakluckan ordent-
ligt med silvertejp och tog 
en andraplats före Jarmo i 
Giulian. 

I klass 3 var det samma 
bilar och förare på topplace-
ringarna som i föregående 
race, dock i en annan ord-
ning. H-P Magnusson fick 
avsluta sin premiärsäsong 
med att leda klassen från 
start till mål och därmed ta 
en seger före Jonas Klang 
som med sin andraplats 
stod som totalsegrare av 
CAR Challenge 2019. På 
tredjeplatsen återfanns Ola 
Magnusson som trots att 
75:an fick sträcka ut för fullt 
inte rådde på Abartharna i 
detta race.

Efter dagens sista race 
sattes det punkt för årets 
upplaga av Spettacolo 
Nordico med prisutdelning-
ar för Corsa Italiana, Car 
Challenge och Road Rallyt 
som avlöpt tidigare under 
dagen. Efter applåder, 

Kamratskap! Under tiden Ola Magnusson åkte till Helsingborg för att handla delar till avgassystemet förberedde 
Sune Svensson för montering.

Arne Goderstad jagas av Dag Aronsson, båda i Alfetta GTV. Micha Grönwalls fick tyvärr problem med sin fina Giulietta 2,0 JTDm.

Jonas Klang i sin Fiat Abarth 500 Assetto Corse tog hem totalsegern i 
CAR Challenge 2019.

Niklas Wolkert hade stripat sin Giulia 1300 TI till helgens saltaste pacecar.

Markus Tåbäck fick äntligen sin turboladdade 156 V6 att hålla.
Olika generationer. Jarmo Kekarainen i Giulia Super Twinspark jagar 
Stefan Atterhalls 147 GTA.

Det gällde att ha tungan rätt i mun under konbanekörningen.

Precisionskörning mot kona var ett av de praktiska proven  under Road Rallyt. 

Ventilkubb -en favoritsport bland Alfister.

Pommacsprutande och hur-
rande var det dags att krypa 
ner i GTV´n och styra kosan 
hemåt med tid för funderingar 
över den gångna helgen.

Blir det något Spettacolo 
Nordico 2020? 

Det är skrivet i stjärnorna 
än så länge men om det blir 
så och vart det än blir, då lär 
nosen på GTV´n peka ditåt i 
alla fall!
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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.

Stefan Atterhall fick vissa aerodynamiska problem med sin 147 GTA under race 9.

164 Q4 är en magnifik pjäs.

Har man hemligheter på sin bil får man göra vad man kan för att dölja 
dom för nyfikna fotografer.

Per Wadén från Arese Parts var på plats och sålde delar. Sune Karlssons Junior Z väckte mångas intresse.

Variationen på modeller är stor i CAR Challenge. Alfa 75, Fiat Punto, 105-Giulia och Alfa 155 är ett axplock av vad som tävlas med.

Extremt välputsad GTV V6.

Långa rader med allehanda Alfaromeo, Fiat och enstaka Lanciamodeller 
under lördagens utställning.
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TEXT OCH FOTO: ROBERT JAKOBSSON

ALFA ROMEO PÅ SPA-FRANCORCHAMPS
Jag arbetar i Bryssel sedan 
ett par år. Europas regnri-
kaste stad fylld med byrå-
krater? Japp! Men, på två 
timmar kan du vara på Spa-
Francorchamps, Nurburgring 
eller Zandvoort. Belgien råkar 
också vara ett land fyllt med 
bilentusiaster. Inte konstigt 

kanske att det finns en hel del 
att hitta på om man har en 
entusiastbil, eller kanske till 
och med en Alfa Romeo. Jag 
var bara tvungen att ta ner 
min Giulietta Spider hit för att 
dra nytta av allt detta.

Jag har blivit medlem i 
Club Quadrofoglio Belgio. Bra 

ställe att starta. De arrangerar 
bra träffar och rallyn runt om i 
Belgien. Sedan gick jag med 
i den belgiska motsvarigheten 
till motorhistoriska klubben, 
BFOV/FBVA (tvåspråkigt som 
allt i Belgien…). Det har blivit 
några träffar, track-days på 
Zolder- och Mettet-banan och 

TEXT: HENRIK PAULANDER
FOTO: AUTOFOTOGRAFIE-NEDERLAND, HTTP://AUTOFOTOGRAFIE-NEDERLAND.NL/EN/AUTOFOTOGRAFIE-NEDERLAND/

ett par långsamma varv på 
Spa-Francorchamps i anslut-
ning till Spa 6 Hours. Men, 
höjdpunkten hittills kom i juni 
i år. Jag skrev upp mig för att 
delta i tyska Bertelsbecks My 
Alfa Trackday; en heldag på 
Spa-Francorchamps F1-bana 
med bara Alfa Romeo på 
banan.

Bilarna delas in i två kate-
gorier: öppna bilar med båge 
och bilar med tak utan båge i 
kategori ett och bilar med tak 
och båge i kategori två. Varje 
kategori får två entimmas-
pass. Efter det är det öppet 
för alla fram till 22-tiden på 
kvällen.

Jag körde från Bryssel till 
Francorchamps på morgo-
nen den 17:e juni. Det är en 
sträcka på 140 km. Det var 
strålande solsken som tur var, 
för i regn blir det rätt surt när 
man inte ens har en sufflett. 
När jag kom fram var det som 
att köra in i alla Alfistis önske-
dröm. Bara Alfor. Från de allra 
senaste Giulia och 4C till min 
Giulietta ’57, som var äldst. 
Alfor från Belgien, Tyskland, 
Nederländerna, Frankrike, 
Storbritannien, Danmark och 
så Sverige. De flesta bilarna 
var mer eller mindre modifie-
rade. Inte helt oväntat var nog 
Bertone-coupéer den van-
ligaste modellen. Men, den 
ena var inte den andra lik. Det 
var svårt att slita blicken från 
dem.

Giulietta hade nya broms-
belägg och nya stötdämpare 
och kändes perfekt. Men, 
lite pirrigt var det ändå när 
vi körde ut på banan. Spa-
banan är lite över 7 km lång 
och löper som i vågor över 
den här delen av Ardennerna 
och kallas av många ”värl-
dens vackraste racingbana”. 
Den här soliga sommardagen 

gjorde den verkligen skäl 
för det namnet. Att stå på 
för fullt upp för Eau Rouge 
och Raidillon, att växla ned 
innan Bus Stop, att pressa 
1300-motorn till 7000 varv 
och lite till och njuta av pre-
cisionen i de fina ventilerade 
trumbromsarna är fantas-
tiskt. Men, visst, äldsta bil 
med en liten 1300-motor 
är inte idealiskt på denna 
F1-bana. Modernare bilar kör 
med jämna mellanrum om 
som skjutna ur en kanon. 
Backspeglarna är viktiga! 
Men, alla respekterar varan-
dra. Stämningen är god. Man 
hjälper varandra. 

Innan dagen är slut hin-
ner jag göra ett ”klassiskt” 
misstag. Jag snurrar två varv 
på toppen av Raidillon under 
full  acceleration. Det hade 
kunnat sluta hur som helst, 
men jag får kontroll över 
min barchetta, hamnar i rätt 
riktning och rullar på. Jag är 

lite skakad, men rullar på tills 
passet är slut. Då pustar jag 
ut, kollar och lyssnar på de 
riktiga racer-Alforna, dricker 
vatten … och njuter. En stund 
senare är det fri körning. Jag 

kör igen.
På kvällen kör jag tillbaks 

till Bryssel i den svalare kväll-
sluften. Giulietta fungerar 
felfritt precis som hon gjort 
hela dagen. Jag kan inte sluta 

att tänka på hur jag har njutit 
av dagen. Nästa år kommer 
jag igen. 

Kolla också Youtube-clips 
av ”ultimostile” från 2018 och 
2019.
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Hade aldrig ägt en italiensk 
bil i hela mitt liv. Är inte heller 
märkestrogen på något sätt. 
Efter att ha påbörjat mitt bil-
innehav med en Peugeot 205 
GTI i början på 90-talet för att 
därefter köra BMW E30 och 
Honda CRX Vtech  blev det 
en del vardagliga japaner och 
ett par äldre Volvos innan jag 
föll för den udda alu-
miniumkonstruktio-
nen Audi A2 i mitten 
av 2000-talet. 

Sedan när barn-
vagn skulle räknas 
in i det var-
dagliga livet 
landade man 
i en Citroën 
Berlingo. 
Vagnen kunde 
ställas in utan 
att fälla ihop 
den samt skjut-
dörrar. Lysande 
i livssituation 
man var i då. 
Ingen direkt röd 
tråd i vagnparken 
genom åren men ombyte 
förnöjer sägs det ju. Efter det 
var det dags för de japanska/ 
koreanska vardagsbilarna 
igen under ett antal år innan 
tankarna började komma 
med att komplettera bilpar-

DIPLOMATBILEN
TEXT OCH FOTO: THOMAS ANDERSSON

ken med något nytt igen.
Satte mig och skumma-

de igenom annonserna på 
blocket en kväll i oktober 
2017. Sökkriterierna var 

enkla. Hitta en trevlig 4-dör-
rars bil med låga mil som går 
på bensin har minst 200 hk 
samt inte är äldre än 2010 för 
att uppfylla avgaskraven för 
Euro 5. Satte ett pristak på 
100 000 och tänkte här blir 
det svårt att finna något kul.

Då dyker den upp. En 
nyinkommen annons på en 
mörkblå Alfa 159 1750TBI 
Berlina med 3600 mil på 
mätaren och 1 ägare. 

Dessutom utan bild. Kan 
detta vara intressant tänker 
jag? En Alfa-Romeo. En ita-
liensk bil. Tankarna börjar gå 
runt. 

Jag har åkt med men 
aldrig kört Alfa tidigare. Mina 
minnen till märket härrör från 

början till mitten av 80-talet 
som liten när en kompis 
pappa hade en äldre under-
bar Berlina 1750 om jag inte 
missminner mig med hål i 
dörrar o skärmar av all rost 
som höll på att äta upp den 
stackars bilen. Men vad gjor-
de det. Den gick och lät helt 
underbart. Vad som hände 

med bilen till 
slut vet jag 
tyvärr inte då 
de flyttade till 

England. 
När jag sedan 
i början av 
90-talet skul-
le praktisera 
med skolan 
på en elfirma 
så hade en av 
de anställda en 
nyare Alfa 33:a 
där växellådan 
lät illa vid väx-
ling och bilen 
kändes allmänt 
egendomlig på 

något sätt. Tänk 
vilka minnen man bär med 
sig i livet. 

Så mina tankar om mär-
kets kvalitet var inte direkt på 
topp. Men Jeremy Clarkson 
myntade ju uttrycket ”you 
can’t be a true petrolhead 

until you’ve owned an Alfa”.
Ringer säljaren som med-

delar att visst har de bytt in 
en Alfa 159:a då den tidigare 
ägaren hade införskaffat sig 
en ny Alfa. Ok tänkte jag. 
Dags att börja efterforska 
mer. Vem var den tidigare 
ägaren som hade valt att 
förnya sin bilpark. När jag fick 
svaret så fanns det inga tvivel 
på att detta var bilen jag ville 
ha. 

Italienska ambassaden i 
Stockholm hade haft bilen 
i sin ägo sedan den var ny 
men nu skulle den ersättas 
med en Giulia utanför ambas-
sadens vackra villa Oakhill ute 
på Djurgården istället. 

Lite kuriosa är att 
Italienska ambassaden i 
Stockholm har varit belägen 
på denna plats sedan 1927 
och har i sig sig en otäck 
historia då den dåvaran-
de ambassadören Alberto 
Bellardi Ricci höggs ihjäl där 

med en saxskänkel av en 
landsman Giuseppe Capocci 
som kommit dit på eget 
bevåg juldagen 1947 vilket 
skapade en stor uppståndel-
se i media. Finns en podd 
att lyssna på där de berättar 
om vad som skedde närmare 
som kan rekommenderas. 
Vad hade ambassaden för 
fordon på den tiden månntro? 
Historien förtäljer tyvärr inte 
det.

Sagt och gjort dags att 
checka upp bilen lite närmare 
med tidigare serviceverkstad 
som hade haft bilen hos sig 
samt se till att den var nyser-
vad med kamremsbyte etc 
vid leverans. Var även i kon-
takt med Transportstyrelsen 
där jag även fick fram vilken 
beteckning bilen hade haft på 
sina blåa registreringsplåtar 
som diplomatskyltad. Allt var 
grönt vilket gjorde att jag slog 
till på bilen och så var man 
Alfaägare för första gången.

Efter inköpet fick hon 
omgående ny växellådsolja i 
rätt mängd av märket Fuchs 
Titan sintofluid SAE 75w-80 
som rekommenderas enligt 
stora delar av expertisen till 
M32 lådan samt ett extra 
vanligt oljebyte med den spe-
ciella Selenia sport power-
oljan 5W40 som 1750 TBI 
motorn vill ha för att känna att 
hon var ordentligt ompysslad. 

Nu verkar oljan ha uppda-
terats åter med en olja som 
heter Selenia quadrifoglio 
5W40 som tydligen säljs i 2 
litersdunkar av någon anled-
ning. Vackert namn på oljan 
om inte annat i alla fall.

Utöver det har det gjorts 
en fullständig Swerust rost-
skyddsbehandling samt 
införskaffats nya färska däck 
då originaldäcken fortfarande 
satt kvar vid köpet. Däröver 
har vanlig årlig service gjorts.

Många sa till mig innan 
att Alfa är dyrt att serva men 

köper man servicedelarna 
från rätt handlare och har 
tillgång till en bra lokal alfa-
verkstad så kan man hålla 
kostnaderna i schack är min 
åsikt.

Så här snart två år efter 
inköpet ångrar jag mig inte 
en sekund. Att bara titta ut 
genom fönstret och se henne 
stå där på parkeringen gör en 
glad. Se de förföriska distink-
ta linjerna i designen som ald-
rig slutar att ge en feedback. 

Öppna dörren och bara 
sätta sig i det sköna läder-
sätet och titta ut över instru-
menteringen som vinklar sig 
mot en. Mina medpassage-
rare säger ibland att de inte 
ser mätarna på mittkonsolen. 
Vad gör det säger jag det är 
föraren som bilen vill förföra i 
första hand. 

Det är en allmänt skön o 
bekväm bil samtidigt som den 
ger en god långfärdskomfort 
med en trevlig maskin i 1750 
TBI-motorn vilket passar mig 
som handsken.

Att man sedan har träffat 
flera nya människor unga som 
äldre genom klubben som 
verkligen lever för märket är 
en ynnest. 

Då man även är intresse-
rad av det italienska köket 
har det inte blivit sämre med 
pizzaträffarna under vinter-
halvåret på den italienska 
restaurangen Alberobello i 
Stenungsund. 

Som slutord kan jag nu 
förstå att det kan bli en livsstil 
att köra Alfa.
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GIRO DI LAGO BOLMEN 2019
Lördagen 190907 anordnade 

Smålandsmaffian sitt numera 
traditionsenliga Giro di lago 
Bolmen.

I år var det 5 års jubileum 
för detta event.

Inbjudan hanns inte 
mer än läggas ut på 
Smålandsmaffians face-
booksida, innan anmälning-
arna strömmade in och de 24 
platserna blev fullbokade!

Roligt att det är sådan 
”efterfrågan” för vår Alfa- och 
Italien-inspirerade träff!

Orsaken till att vi satt en 
begränsning i antalet bilar på 

träffen är för att hålla nere 
tiden vid vår traditionsenliga 
färjeöverfart på Bolmen.

Start, mingel och grupp-
indelning skede kl.10.00 hos 
CAR Svezia styrelseleda-
mot Patrik Germundsson 
i Ljungby, vars företag 
RH-dekor AB bjöd på kaffe.

Ingemar Haglund hade 
tagit med sig några av sina 
fina modellbilar som han 
visade.

Jag blir alltid lika förund-
rad över hur mycket tid han 
lägger ner på alla detaljer på 
dessa små underverk.

Efter svarande på första 
Quiz-frågorna var det uppsitt-
ning i våra italienska bilar för 
färd västerut, mot vårt  första 
mål: Bolmsö färjeläger.

I år precis som förra året 
så hade vi tur med vädret 
som visade sin soliga sida 
hela dagen (men däremot var 
det inte jättevarmt, prefekt bil 
väder med andra ord).

I år hade vi även tur med 
färjeankomst och beläggning, 
vilket gjorde att våra bilar smi-
digt kunde skeppas över i tre 
omgångar, relativt snabbt.

Därefter bar färden vidare 
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söderut till Tiraholms Fisk, där 
vi åt god Bolmen-fisk till lunch 
för de som ville eller medhavd 
mat för de som hade det.

Ett trevligt ställe med både 
restaurang, bar, cafe, gårds-
butik och hotell, som vi inte 
besökt tidigare.

Blev imponerad av att så 
många, utöver vårt sällskap, 
hittat ut till denna avlägsna 
plats för att äta.

Sedan ny insittning i 
bilarna och körning söder 
och österut för att stanna vid 
Bolmens hamn i byn med 
samma namn. Här löstes de 
sista quiz-frågorna samtidigt 
som vi tillsammans med 
byns barn (och en del vuxna) 
beundrade varandras fina 
italienska bilar snyggt uppra-
dade nere i hamnen.

Efter en sista etapp, så var 
vi tillbaka i Ljungby där det 
blev prisutdelning i form av:

Lördagsgodis till bästa 
quiz-gruppen, long distance 
priset från BDS Alvesta bil-
delar gick till Per Eldh som 
kört från Göteborg med 
sin Fiat Argenta, träffens 
framröstade finaste bil blev 
paret Petersons illgröna 
Lamborghini Gallardo S som 
vann en Alfa Romeo-bok, 
Johan Mansfelt fick en TCR-
racer tavla som näst finaste 

bil och träffdeltagare-lottdrag-
ningen gav Eva Emilsson och 
Robert Svensson var sin Alfa 
Romeo solhatt som vinst.

Därefter var egentligen 
träffen slut, men alla hade så 
trevligt att det tog rätt lång 
tid innan alla började köra 
hemåt.

Tack alla som var med. 
Det är ju ni som gör att det 
blir en så bra träff!

Vi får se om det blir 
ett nytt Giro nästa år, håll 
utkik på Smålandsmaffians 
Facebooksida.
CIAO! Träffens framröstade finaste bil blev paret Petersons illgröna Lamborghini Gallardo S.

Tillsammans med byns barn (och en del vuxna) beundrade vi varandras fina italienska bilar snyggt uppradade

Ingemar Haglund visade upp några av sina modellbilar, bl. a. denna Fiat.

Kön till färjan ringlade sig lång ned till färjan. Glada pristagare.
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GRILLKVÄLL PÅ RÖDA CAFÉT

Röda Cafét i Vårby var under några år samlingsplats för träf-
farna i Stockholmsområdet under sommarmånaderna. Förra 
året beslutade sig ägarna för att stänga ner caféverksamheten, 
vilket vi tycker är jättetråkigt.

Vår närvaro har uppskattats både av ägarna och caféts 
besökare. Under den sista sommarträffen förra året så började 
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vi prata om att anordna en grillkväll.
Under sommaren började vi att planera och lördagen den 31 

augusti samlades vi en sen eftermiddag för sedvanligt däcks-
park, umgänge, och grillning till en bit in på kvällen.

Träffen blev väldigt lyckad och vi siktar på att göra om det 
igen nästa år.
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ARCTIC 5000

Här sitter man, första sön-
dagen på semestern med två 
designchefer från Turin på 
favoritfiket i Bohuslän. Vågorna 
kluckar under fötterna, en 
cappucino och lite hembakt 
serveras. Vi njuter av utsikten 
och småpratar om hur det 
är att jobba i Italien, den nya 
eldrivna Fiat 500, hur det går 
med Tonale projektet, Alfas F1 
satsning och deras semester-
resa i Skandinavien. Lite längre 
bort på parkeringen står en 4C 
och en Stelvio QV och hämtar 
andan. Det knäpper lite hem-
trevligt från bromsarna. 
– IBLAND HÄNDER DET 
OTIPPADE SAKER!

Det hela började med en 
fråga från Ordförande Robert 
Hultman på vårt forum. ”Är det 
någon som vill käka en bit mat 
med Klaus och Scott när de 
passerar Göteborg på sin road 
trip?”

Ja, varför inte? Det kan bli 

en kul start på semestern. 
Men fanns dom här gub-

barna verkligen på riktigt? 
Klaus Busse och Scott 

Krugger låter ju inte så 
italienskt!  Jodå, efter lite 

Yahooande lyckades jag göra 
en äkthetsbestämning. Scott 
är designchef för Alfa Romeo 
Centro Stile som finns i Turin 
numera och hans chef Klaus 
är Designchef för hela FGA 
(Fiat Group Automobili) dvs 
Fiat, Abarth, Lancia, Alfa 
Romeo, Maserati.

Det visade sig att deras 
lördag kväll redan var inbokad 
tillsammans med Robin Page, 
styling chefen på Volvo, som 
var en gammal kompis. Efter 
lite mailkonversation kom vi 
överens att träffas i Kungälv 
tidigt på söndag morgon istäl-
let och ”köra lite bil” och ta en 
fika tillsammans. 

 Strax innan klockan åtta 
svängde de in på parkeringen 
i sin dekaltrimmade Stelvio. 
Efter några snabba hälsnings-
fraser drog vi iväg norrut. Det 
hela började i snabbt lands-
vägstempo och skruvades 
sedan obevekligt upp ytter-
ligare under dagen. Ursäkta 
alla i Västsverige som blev 

omkörda av två röda italienska 
skönheter med inspirerade 
förare bakom ratten. Men inga 
människor eller djur kom till 
skada under dagen. 

Båda kan helt klart köra 
bil, men Klaus var snäppet 
vassare. Han har dessutom 
en 4C hemma i Italien som i år 
folierats med samma maske-
ring som Alfa Romeos F1 bilar 
hade innan man avslöjade rätt 
tävlingsdress.

Kolla in på Instagram: 
#klausbusse

Den bilen har även nummer 
50 på dörrarna pga att Klaus 
fyller femtio under 2019 och 
för att fira detta har han dedi-
kerat år 2019 åt att göra ett 
antal olika road trips. 

Någonstans här föddes 
idén till Arctic 5000. En liten 
sväng på 5000 km genom 
Skandinavien under 10 dagar 
på deras semester. Start 
i Köpenhamn och avslut i 
Helsingfors.

Klaus och Scott hade varit 

i kontakt med våra vänner 
i Klubb Alfa Romeo Norge 
ett tag och hade en stående 
inbjudan att komma uppleva 
de fantastiska norska vägarna. 
Man kryddade anrättningen 
med en liten avstickare till pol-
cirkeln i Finland för att hälsa 
på den riktiga jultomten. 

Scott fixade fram en Stelvio 
QV från Alfa Romeo för lite 
produktkännedom. Lite Arctic 

5000 klibbor designades på 
designcentret och två extra 
fullsize reservhjul spändes fast 
i skuffen. Bagaget fick packas 
i baksätet, det räckte med en 
tvåsitsig QV. Semestern tajma-
des med att starta äventyret 
på Goodwood i England och 
lite krokar lades ut på sociala 
medier för att träffa lokala 
Alfistas under resan. 

Det hela kan tyckas som 
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Karavanen.

Vägminne Rikstvåan.

Klaus Busse, Robert o Scott Krugger.



36    KLÖVERBLADET  NR 4 2019 KLÖVERBLADET  NR 4 2019    37

den ultimata pojkdrömmen, 
men det finns helt klart en 
uttalad mening att samla 
intryck från oss som älskar 
Alfa Romeo och även från vår 
nordiska natur. 

Vi får se om det dyker upp 
designelement i Cloudberry 
Yellow, Bergen Blue eller 
Northern Light i framtidens 
FCA produkter. Klaus gillade i 
alla fall min lilla tribut till Italien 
på 4C:n med den italienska 
flaggan på backlampan. Kom 
ihåg var ni såg den först.

Totalt avverkade vi 15 mil 
på små kurviga vägar under 
söndag förmiddag med lite 
pauser så de kunde byta 
förare och fotografera. Fika 
avnjöts på ett av mina absolu-
ta favoritställen. Mias Sjöbod 
i Hällevikstrand på Orust. Ni 
som var med på vår D.R.I.V.E 

för något år sedan känner igen 
stället. www.miassjobod.se 
Missa inte detta om ni är ute 
och finåker på sommaren.

Det blev snack om lite av 
varje under dagen. En given 
fråga var hur två utlänningar 
hamnat i Turin som ansvariga 
för FCA och Alfas framtida 
modeller. 

Klaus Busse är inte 
släkt med den legendariske 
Giuseppe Busso utan är från 
Tyskland och hade jobbat hos 
Daimler Benz med styling när 
samarbetet med Daimler och 
Chrysler inleddes 1998. 

Han tog chansen att dra till 
USA och jobba. Under åren i 
Detroit träffade han Scott som 
jobbade i teamet. 

När sedan FIAT köpte 
Chrysler och FCA bildades 
2007 fick Klaus efter ett tag 

frågan att ta jobbet i Italien 
som Designchef för alla FCA:s 
bilmärken. Han tackade ja och 
tog Scott med sig till Italien. 

Scott är amerikan med 
tyska rötter längre bak i famil-
jen som man kan ana av efter-
namnet. Han har på Chrysler 
bland annat ansvarat för sty-
lingen på senare modeller av 
Dodge RAM, Chrysler Charger 
och sista versionen av Dodge 
Viper. 

Konceptet Alfa Romeo 
Tonale som gjorde succe på 
Genevesalongen är första 
alfan som han på riktigt har 
satt sin prägel på.

Det var två verkligt trevli-
ga personer som under hela 
dagen filmade med go-pro 
och fotade bilar och miljöer 
ur alla möjliga vinklar. Följ 
deras äventyr i efterhand på 

Instagram #arctic5000. De 
lägger mycket tid på att hålla 
kontakten med märkesklubbar 
och hängivna märkesfans på 
sociala medier.

Jag lämnade av dem ute 
vid E6:an fram på eftermid-
dagen. Då drog de vidare 
upp till Oslo och fortsatte 
äventyret med våra norska 
vänner i KARN under nästan 

en hel vecka. Man blir verkli-
gen inspirerad att ta en tur till 
Norge när man ser deras fina 
bilder. Finska alfista avslutade 
med att eskortera dem in i 
Helsingfors söndagen efter 
innan de drog tillbaka till jobb 
och familjer i Italien. Man är lite 
nyfiken på vad de önskade sig 
av tomten i Rovaniemi.

Hälleviksstrand.

Fotosession. Stelvio QV

Mias Sjöbod.
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#autoloungesweden • www.autolounge.se • info@autolounge.se • Varbergsvägen 28, Kungsbacka
Auktoriserad verkstad  & försäljning av Alfa Romeo
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inte självklart var positivt. Förarens fötter når framför framaxeln, 
något som ingalunda är en fördel vid en frontalkollision, men 
förarens säkerhet ansågs oväsentlig vid den här tiden. Mer 
intressant var hans möjlighet att kontrollera bilen på gränsen av 
dess förmåga. Auto Unions bilar ansågs med rätta vara myck-
et svårkörda. De enda förare som verkligen behärskade dem 
var före detta motorcykel-tävlare, som inte hade förutfattade 
meningar om hur en bil borde uppföra sig. 

Framskjuten placering en fördel?

En spridd uppfattning var att förarens placering så långt 
fram gjorde det svårt eller omöjligt att i tid uppfatta vad bakän-
den av bilen höll på med. Uppenbarligen köpte inte Ricart 
denna teori, utan ansåg kanske att Dr. Porsches bakvagns-
upphängning med pendelaxlar var huvudorsaken till att endast 
MC-åkarna Bernd Rosemeyer och Tazio Nuvolari klarade av de 
tidiga Auto Union-bilarna.

Teorin att förarplaceringen långt fram automatiskt gjorde 
bilen hopplöst svårkörd fick sig en törn i början av 1980-talet. 
F1-konstruktörerna försökte på alla sätt öka bilarnas ”nedkraft”, 
downforce. 1980 var det tillåtet att täta bilens undersida med 

”kjolar” längs bilens sidor, och ju större yta man kunde stänga 
in under bilen, desto större effekt. Som en följd av denna strä-
van flyttades föraren så långt fram som möjligt. Alfa Romeo 
som åter deltog med egna bilar presenterade tipo 179. Den 
gjorde ingen större succé, men det berodde nog inte på förar-
placeringen, ty de vinnande bilarna från andra stall hade liknan-
de disposition…

Chassi av 30-talsmodell.

512:ans ram bestod i huvudsak av två ovala stålrörrör längst 
ned, en typisk trettiotalskonstruktion. Man tycks inte ha bekym-
rat sig mycket om chassiets vridstyvhet, ty mellan rörkonstruk-
tionerna framför cockpit och transmissionen längst bak finns 
inte mycket som styvar upp konstruktionen. Det som kan se ut 
som chassirör vid sidan av förarplatsen visar sig vid närmare 
studium vara kylvätskerör från motorn till den frontmonterade 
kylaren.

Ramrören ligger dessutom anmärkningsvärt tätt ihop. Det 
finns en kryss-stagning mellan ramrören under bränsletanken, 
men man saknar tvärskott och högre upp placerade rör som 
kunnat förvandla chassiet till en ”spaceframe” med mycket stör-
re styvhet. På bild 8 ser man skruvfjädrar i motorfästena. Det 
verkar alltså inte som om motorn var stumt skruvad i chassiet, 
så den bidrog antagligen inte till att styva upp ramen.

Modern framvagn.

Auto U typ C hade framvagn med längsgående länkarmar, 
som en gammal VW, och skamligt nog gällde det även Alfetta 
158/159. Icke så beträffande tipo 512! Som framgår av bild 4 
har den en helt modern framvagn med dubbla triangellänkar, 
snyggt tillverkade av U-profiler, lätt och styvt. En längsgående 
torsionsstav, kopplad till den undre länkarmen stod för fjäder-
kraften, förvillande likt 1970-talets 116-serie.

Enligt beskrivningen i Fusis ”Alfa-bibel” skall det finnas både 
teleskopiska och friktions-stötdämpare. Vad som bör vara de 
förstnämnda tycks vara rejäla anordningar, antagligen gjutna i 
aluminium och hopsatta med fyra långa skruvar. Kolven påver-
kas av en stötstång från den övre länkarmen. Om det verkligen 
fanns friktionsdämpare dessutom, så är de inte lätta att se på 
tillgängliga foton, men en gissning redovisas under bild 4!
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TIPO 512, 
GP-VINNAREN SOM 
HEJDADES AV HITLER

Bakgrund:
1930-talet innebar stora förändringar för Alfa Romeo. Världens 
krassliga ekonomi gjorde den tidigare produktionen av exklusi-
va, mycket dyra lyx- och tävlingsbilar olönsam. Fascisterna vid 
makten ansåg att Alfa var värdefullt för Italiens framtida utveck-
ling till en stormakt, och förstatligade Alfa Romeo år 1933. 
Produktsortimentet utökades, bland annat med licenstillverkade 
flygplansmotorer. 

  Tävlingsverksamheten 
fortsatte, med många fram-
gångar i de mindre klasserna. 
Men, på högsta nivå, Grand 
Prix-tävlingarna, kunde ingen 
stå emot de tyska stallens 
resurser och tekniska nivå. Till 
stor förtret för Enzo Ferrari, 
som ju organiserat Alfas täv-
lingsverksamhet under en stor 
del av 30-talet, anställdes en 

spanjor, Wifredo Pelayo Ricart y Medina, som ny konstruktions-
chef för Alfa Romeo. Inte nog med det, mycket av den utveck-
lingsverksamhet som tidigare ägt rum i Modena, flyttades till 
Portello, Milano. Ricart var uppenbarligen en mycket originell 
figur, gick alltid elegant klädd, med fladdriga ärmar som nådde 
långt nedanför handlederna. 
Hans skor hade groteskt 
tjocka och mjuka gummisulor. 
Tillfrågad av Enzo om orsa-
ken, förklarade han med stort 
allvar att en briljant teknikers 
hjärna var ömtålig, och måste 
på alla sätt skyddas från stö-
tar från golvets ojämnheter. 
Ferrari, som inte var känd för 
sin humor, tyckte inte detta 
var speciellt roligt.

Enzo Ferrari var inte någon duktig tekniker, trots att han 
gärna kallades Ingegnere, men fick fortsätta att tillsammans 
med en riktig ingegnere, Gioachino Colombo, utveckla en bil för 
dåtidens Formel 2, med 1.5-litersmotorer. Det blev som bekant 
den legendariska tipo 158/159, Alfetta.

Regelmakarnas försök att begränsa GP-bilarnas prestanda 
under 1930-talet var ett stort misslyckande. Först begränsades 
bilarnas vikt till max 750 kg, något man trodde skulle göra det 
omöjligt ha större motorer än ca 2 liter. Redan efter två år hade 
Auto Unions 750 kg-bil en 6-liters V16-motor med överladdning 
och 500 hk! 1938 begränsades motorstorleken till 3 liter, men 

Mercedes kompressormatade V12-bilar nådde lätt 300 km/h 
på raksträckorna. Däcken hade inte alls utvecklats i samma 
tempo, bilarna saknade totalt all säkerhetsutrustning, banorna 
ofta likaså. Därför verkade det sannolikt att det nya reglementet 
från 1940 skulle begränsa slagvolymen ytterligare, till 1.5 liter, 
överladdning fortfarande tillåten. Som gjort för Alfetta, tipo 158? 
Det trodde tydligen inte ledningen för Alfa Romeo, ty Ricart fick 
i uppdrag att konstruera en helt ny bil till det förväntade regle-
mentet. Det blev tipo 512. 

Varför bilen fick beteckningen 512 är höljt i dunkel… Tidigare 
GP-bilar under 30-talet hade nummer man kan härleda, som 
308 3.0 liter / 8 cylindrar, 316 3 liter / 16 cylindrar. Tipo 158, 
Alfetta, hade 1.5 liters slagvolym, rak 8-cylindrig motor. Men 
512? 5 liter och 12 cylindrar? – Icke, 1.5 liters 12:a!

Inspiration från norr?

Spanjoren, Lo spagnolo, som Ferrari nedlåtande kallade 
Ricart, skred till verket med hjälp av Colombo, och en helt ny 
bil blev färdig för tester under sensommaren 1940. Snabbt job-
bat, speciellt som det mesta var helt nytt, väldigt lite på bilen 
hämtades från tidigare Alfa-konstruktioner. I stället verkar inspi-
rationen kommit från Auto Unions GP-bilar, och var långt före 
sin tid. Motorn placerades i mitten, direkt framför växellåda/
slutväxel, vilket dels eliminerade behovet av kardanaxel, dels 
gav mer belastning på drivhjulen, och mindre risk för hjulspinn.

Bränsletanken på 200 liter sattes centralt mellan motor 
och förare. Tyngdpunkten bör alltså inte flyttat sig mycket då 
bränslet förbrukades, och därmed inte heller bilens uppförande. 
Cockpit hamnade följaktligen väldigt långt fram, något som 

Bild 1. Auto Union typ C företer vissa likheter med Alfa tipo 512, eller är 
det tvärtom?

Bild 2. Tipo 512 satte föraren främst.

Bild 3. Grand Prix-vagnar från Alfa, ”årsmodell” 1940 resp. 1980.
Bild 4. 512:ans framvagn. 1: Länkarm. 2: Hydraulisk stötdämpare, påver-
kad av tryckstång från övre länkarmen. 3: Ett litet mysterium, vad har 
detta stag för funktion? En gissning är att det påverkar, via en hävarm, en 
friktionsstötdämpare vilken är dold på bilden. 4: Under frontkåpan sitter 
styrväxeln, av typ ”styrsnäcka”. 5: En elegant utformad framåtriktad arm 
(pitman arm), överför rörelse till stag, som i sin tur påverkar hjälpstyrarm 
6, via kulled 7. 8: Styrstag för höger framhjul. Alla leder verkar vara för-
sedda med smörjnipplar. 9: Föredömligt triangulerad rörkonstruktion. 10: 
Notera hur omsorgsfullt man lätt-borrat bromspedalen! 
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hållare, i varje fall inte odelade sådana. Hur man fick detta att 
fungera är lite oklart, kanske någon av KB:s bildade läsare kan 
bidra med en teori?  Bild 9.

Spännande är att kamaxlarna påverkar ventilerna, inte 
med de vanliga koppformade kamföljarna, som i de flesta 
Alfamotorer före och efter 512:an. – Nej, här har man valt en 
annan konstruktion, ”finger followers”, där vipparmar överför 
rörelsen från kamnockarna till ventilerna. Denna princip är 
intressant nog använd i en mycket modern F1-motor, nämligen 
Cosworths CA från år 2006, 2,4 liter V8 på 750 hp vid 19 000 
rpm, utan överladdning. För att stänga ventilerna använde dock 
inte Alfa pneumatik som i CA, utan en mycket äldre metod, 
hårnålsfjädrar. Bild 10.

Transmission.

En torr flerlamellkoppling överför motorns vridmoment till 
växellådan. Det finns inte mycket dokumentation om denna, 
men mycket tyder på att den är snarlik den i Alfetta 158/159, 
dock med fem växlar + RM. Utväxlingarna är som sig bör valda 
så att stegen minskar vid högre fart, med början från 1:an: 
1.55, 1.27, 1.17 och 1.08. Det finns inget angivet som tyder på 
att slutväxeln hade någon form av diffbroms/spärr.

Kontoret.

Jämfört med dagens F1-bilar, där rattknapparna styr hund-
ratals inställningar som påverkar bilens uppförande, var det 
tilltalande enkelt i 512:ans cockpit, bild 11. En rejäl varvräknare 
graderad till 10 000 rpm samt tre mindre instrument, antagligen 
oljetryck, olje- och vattentemperatur. Vredet till höger? Kanske 
tändning till och från? Handbroms till höger och växelspak till 
vänster.

treports fallförgasare från Weber, varefter blandningen kompri-
meras ytterligare i steg två. 

Drivning av Roots-maskinerna, de två tändmagneterna och 
kamaxlarna sker från en kuggtransmission i motorn främre 
ände. Cylinderhuvudena är löstagbara, skruvade på plats, till 
skillnad från tipo 158/159 som har dem integrerade i cylinder-
blocken. Två ventiler per cylinder, dubbla överliggande kamax-
lar, så klart.

512:an har inte en boxermotor, ty vevstakarna för motstå-
ende cylindrar sitter på samma vevtapp på vevaxeln, och då 
är det definitionsmässigt en V-motor, även om vinkeln mellan 
cylindrarna är 180 grader. Tabellen ger mer data:
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de Dion bakvagn.

Alfa Romeo tipo 512 fick en de Dion-bakvagn redan från 
start. Detta till skillnad från Alfetta-bilarna, där tipo 158 hade 
camber-förändrande svängarmar, och först år 1951 fick 159:an 
de Dion-konstruktion. På bild 5 finns detaljer om 512:ans 
bakagn.

Hjul och bromsar.

”State of the art” 1940: Trådekerhjul med fälgbanor av alumi-
nium, splinesnav och knackmutter naturligtvis. Däck från Pirelli, 
5,25-17 fram, 7,00-18 bak. Några lågprofildäck var det absolut 
inte fråga om, 110%-profilhöjd gällde. 

Bromstrummorna var av aluminium, flänsade och borrade 
för kylning. Hydraulisk manövrering på alla hjulen, så vitt man 
kan se utan någon möjlighet balansera bromskraften fram/
bak. Dessutom fanns mekanisk handbroms bak, kanske för att 
underlätta start från stillastående. På bild 5 kan man se hand-
bromskablarna passera över de Dion-röret.

Motor.

Maskinen i tipo 512 skilde sig mycket från tidigare moto-
rer från Alfa Romeo. Ricart strävade uppenbarligen efter en 
låg tyngdpunkt, motorn är en 180-graders V12:a på 1490 cc. 
Ovanpå vevhuset sitter två blåsmaskiner1 av Roots-typ, tillver-
kade av Alfa Romeo själva. Den första suger luft genom en 

Bild 5. Bakhjulsupphängning med de Dion-rör 1. Det utgör en fast 
förbindelse mellan de två hjulnaven så att cambervinkeln hålls oför-
ändrad vid fjädringsrörelser. Nr 2 tycks vara en horisontell länkarm, 
upphängd i tvärskottet bakom motorn och i de Dion-röret. Dess uppgift 
är sannolikt att ta upp sidokrafter. De blå stagen är fästa i kulleden 3, 
och tar upp längsgående reaktionskrafter. Kulleden är förankrad i de 
hopdragna ramrören 4. De hydrauliska stötdämparna, 5, förefaller vara 
av samma typ som i framvagnen, och är kopplade till de Dion-röret. 
Friktionsstötdämparna, som enligt beskrivning också skall finnas, tycks 
vara kameraskygga, men påverkas antagligen av det vertikala stag som 
syns kopplat till de Dion-röret strax till höger om siffran 1. Längst bak 
ser man en axel 6, där den externa startmotorn kopplas för att dra igång 
maskinen. Den elegant formade och nitade ”sadeltanken” över transmissi-
onen innehåller motorolja, frikostiga 30 liter.
För fjäderkraften står lågt installerade torsionsstavar, monterade parallellt 
bredvid motorn. Inställning av höjden sker genom att vrida stavarna med 
ställbara hävarmar i främre änden, strax bakom bränsletanken, se bild 6!

Bild 6. 512:ans överladdade V12:a, monterad mellan bränsletank 
och bakvagn/transmission. Vid 1 sitter bränslepumpen, driven av 
avgaskamaxeln. Den skickar bränslet i en slang av klassisk modell till 
den törstiga Weberförgasaren högst upp. Bränsle/luft-blandningen 
levereras av de seriekopplade blåsmaskinerna med 3.3 bars övertryck. 
Tändningen sköts av tändmagneter, 2. Varvräknaren i instrumentpanelen 
drivs från höger insugskamaxel, med en böjlig wire. Vid 3 ser man hur 
den dragits rakt framåt, utan växlar eller krökar, genom ett rör, tvärs 
genom bränsletanken! Vid 4 kan man ana den hävarm som avslutar 
torsionsstaven för bakhjulsfjädringen. 

Notera den låga medelkolvhastigheten, betryggande långt under det värde 
som brukar anges som lämpligt maximum, 20-25 m/s. Det skulle kunna 
betyda god tillförlitlighet, och marginal för högre varvtal. Den uppmätta 
effekten var högre än den raka 8:an i tipo 158 hade presterat i början av 
1940-talet, och det finns uppgifter om att V12:an förväntades kunna 
vidareutvecklas till 500 hk!

1 Det som benämns kompressor är ofta egentligen en s.k. blåsmaskin, t.ex. av Roots-typ. I en sådan 
sker ingen volymändring då gasen transporteras från in- till utlopp. Tryckökning uppstår om volymen gas 
som pumpas in är större än den mängd som förbrukas. En kompressor, däremot, komprimerar luften 
medan den passerar genom apparaten, som t.ex. i en vingpump.

Bild 7. Motorn från ovan. Nog ser allt synnerligen välgjort ut? Byggt för 
att hålla hop under den tidens flera timmar långa GP-tävlingar. Vid 1 
ser vi en gammal bekant, samma typ av svängningsdämpande axel som 
i Alfetta driver Roots-maskinerna. De elegant gjutna rören, 2, förbinder 
blåsmaskin nr två med insugningsröret. Notera de snygga klammorna, 3, 
som förbinder rör-delarna. 4 är ”skorstenar” för vevhusventilation.

Bild 10. ”Fingerföljare”, princip och Cosworths utförande. Till höger, 
hårnålsfjädrar i en gammal 500 cc motorcykelmotor, S.R.M.

Bild 8. Snitt genom motorn, med blåsmaskinen tronande ovanpå.
1: Vevaxel med vevstakar. 
2: Cylinderfoder med kolvar. Oväntat hög kolvtopp för komp-förhållande 6,6:1. 
3: Tändstift, med 14 mm gänga.
4: Kamaxeln påverkar ventilerna via ”vipparmar”. Hårnålsfjädrar.
5. Rambalkar av ovala stålrör.
6: Motorfästen, som tycks vara fjädrande, med skruvfjädrar!
7: Oljetråg med pumpar.

Borrning / slag 54x54.2 mm

Slagvolym 1490 cc

Kompressionsförhållande 6,6:1

Bränsle Alkoholbaserat

Ventilstorlek, insug / avgas 4.5 / 30 mm

Vinkel mellan ventilerna 95 grader

Laddtryck 3,3 bar

Max effekt, vid varvtal 335/8600 hk/rpm

Medelkolvhastighet @ 8600 rpm 15,5 m/s

Smörjsystem Torrsump, 3 pumpar

Ramlager 6 rullager, 2 glidlager

Vevstakslager Rullager

Ricarts motor har en relativt högt placerad vevaxel och 
under den av allt att döma en mellanaxel som driver växellå-
dan. Längst ned i det kompakta tråget finns oljepumpar till 
torrsumpsystemet, två sug- och en tryckpump. Rullningslager 
används genomgående för såväl vevaxel- som vevstakslager. 
Vanligtvis brukar detta kräva en byggd vevaxel, med lagerbanor 
utan skarvar, en komplicerad och dyrbar konstruktion med s.k. 
Hirth-förband. På 512:an ser vevstakarna helt normala ut, med 
ett separat överfall, men med rullar instoppade mellan axeltapp 
och vevstakens storända. Man kan alltså inte använt rullkropps-

Bild 9. Överst ett vanligt sätt att bygga rullagrade vevaxlar. Vevstakarna 
är odelade och rullhållare ser till att rullkropparna hålls på plats. Radiella 
splines, typ Hirth, lokaliserar delarna noggrant då man drar hop bygg-
satsen med skruvförband. (Inte med på fotot.) Ritningen ned till höger är 
hämtad ur Fusis Alfa-bibel och visar 512:ans delade vevstakar och anty-
dan till rullar, ”con rullini”, som det står i texten.



Resultat?

Man tillverkade två kompletta bilar, och komponenter till 
ytterligare en. I september 1940 påbörjades provkörningar på 
Monza, med Consalvo Sanesi vid ratten. Han sägs ha varit 
måttligt förtjust i bilens vägegenskaper. Enligt uppgift gjordes 
även högfartsprov med en av prototyperna, på autostradan 
mellan Milano och Varese!

Bild 12. Testförare Sanesi kliver ombord på 512-prototypen för några varv 
på Monzas högfartsbana. På den här tiden användes även den kraftigt 
doserade slingan.
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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.

Bild 11. Föredömligt enkel förarplats, men kulissen för växelspaken utgör 
ett mysterium. Så vitt man kan se finns bara 4 lägen + back, så var är den 
5:e växeln som Fusi anger skall finnas? Lösningen är nog att de två fär-
digställda bilarna inte är identiska. T.ex. har det andra exemplaret en lite 
annorlunda växelkuliss och ytterligare två mätare på panelen.

Efter kriget var ekonomin, liksom en stor del av Europa i rui-
ner, men trots detta kom Grand Prix-tävlingarna snabbt igång. 
Det visade sig snart att Alfettan var mycket konkurrenskraftig, 
och Alfa Romeos bilar var i stort oslagbara, erövrade bland 
annat de två första världsmästerskapen i Formel 1, 1950–51. 
512:an behövde aldrig användas, och utvecklades inte vidare. 

– Hur skulle det ha gått, om bilen fått chansen? Motorn 
bör ha haft möjlighet ge minst samma effekt som 159:ans 425 
hk, vilket ju räckte långt. Om den skulle uppvisat samma fan-
tastiska tillförlitlighet däremot, är inte lika självklart. Alfettans 
motor hade ju utvecklats från 1930-talets maskiner, och barn-
sjukdomarna var bortarbetade. V12:an däremot var en radikalt 
annorlunda motor med nya lösningar, och öppen för oväntade 
problem. Viktfördelningen bör ha gynnat accelerationen ut ur 
kurvorna, men hur körbar var bilen i kurvorna? Lika svårtyglad 
som Auto Union? Tyvärr får vi aldrig veta…

Referenser:

Fusi, Tutte le vetture dal 1910

https://images4.alphacoders.com

https://www.asmonzaracing.com

http://www.grandprixhistory.org

https://getoutlines.com

https://www.flickr.com

https://www.youtube.com

http://www.meccanicascotti.com

https://www.elevenparts.com

http://a2goos.com

http://www.formula1-dictionary.net

https://www.f1fanklub.pl

http://nonshine.blogspot.com

https://commons.wikimedia.org

https://www.unracedf1.com

https://sv.wikipedia.org

https://i.pinimg.com
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ALFA ROMEO GIULIA TZ1 -64 LE MANS
TEXT OCH FOTO: INGEMAR HAGLUND

HEJ.
Här kommer en uppdatering 
på ett utmanade men kul 
bygge.

Som jag hintade om i tidi-
gare modellhörna så blir det 
nu lite Alfa Romeo Giulia TZ1 

Det är ingen ände på detaljerna, slangar, kylarlock – allt finns där.Färdigt rullande chassi.

Detaljerat chassie före putsning.

Många detaljer att putsa bort gjutskägg på.

Chassit tar form och motorn är ilyft.

Tålamodskrävande lödarbete.

Modellbilar
-64 Le Mans från Japanska 
Model Factory Hiro. Modellen 
är i skala 1:24 och består av 
mestadels vitmetall och resin.

Utmaningen för min del 
var att lära mig löda i vitmetall 
vilket inte är det lättaste då 

det har väldigt låg smält-
punkt. Efter lite letande så 
hittade jag ett lod med smält-
punkt på endast 70 grader, 
fördelen med det är att skulle 
det bli fel så är det bara att 
lägga ner det i kokande vat-

ten så släpper lödningen.
Det var ett tidsödande 

arbete att snygga till gjutning-
arna från skägg och skarvar. 
Även motorblocket löddes 
och som ni ser på bilden så 
följer det med toppackning, 

inte för att det syns när det är 
klart men lite kul är det.

Efter mycket filande, 
inpassning, justering och mer 
filande så blev det lack av 

ramen och montering med 
tillhörande detaljering med 
slangar och kabeldragning.

När jag skriver detta så är 
det ett rullande chassi och 

nästa steg är att få till inred-
ning och till slut kaross. Jag 
kan avslöja att den blir grön 
med #40.

Det var allt för denna 

gången, till nästa avsnitt så är 
den förhoppningsvis färdig.
BYGGHÄLSNINGAR 
INGEMAR HAGLUND
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TRONSKIFTE HOS FERRARI
Ja, då har ytterligare ett antal race gått av stapeln sedan vi rappor-

terade senast. Det man kan säga är att dramatiken verkligen tätnar. De 
senaste loppen har verkligen bjudit på riktigt bra racing vilket vi kanske 
inte varit så bortskämda med de senaste säsongerna. Betyder detta 
äntligen att man hittat rätt i reglementet och har jämnare bilar och ovis-
sa segrare? Ja det återstår att se men vi har definitivt vittnat 4 väldigt 
spännande race så här i andra halvan av säsongen.  Vi tar vid där vi slu-
tade nämligen på anrika Silverstone.

STORBRITANNIEN - Silverstone
Ett väldigt rörigt men också extremt omväxlande lopp där ledning 

hela tiden skiftade mellan Mercedes, Red Bull och Ferrari. Loppet inne-
höll några ytterst dramatiska tillfällen i täten där bl.a. Vettel slutligen 
gör ett misstag och kör på Verstappen som åker av och därmed har han 
banat väg för teamkollegan Leclerc som tar 3:e platsen. Det börjar bli 
besvärande många misstag för Verstappen och vem är försteförare hos 
Ferrari?

Leclecr visade också återigen att han är en toppförare och ett mäs-

tarämne, inget snack om den saken. Han avvisade Verstappens försök att 
ta sig förbi på ett väldigt tufft men helt ok. Inga fingrar emellan där inte 
så där visade Leclerc att han visst kan bita ifrån när så behövs.

Slutligen efter säkerhetsbil ute och flertalet incidenter så kunde 
Hamilton återigen korsa mållinjen som segrare före sin finske kollega 
Bottas som tvåa och Leclerc trea som sagt. 

Måste påpeka att det var ett mycket underhållande race på alla sätt 
och vis! Mer sådant framöver! 

Hur gick det då för Alfa Romeo? Jo, ett helt ok kval med Giovinazzi 
som 11 och Kimi 12 ledde efter en ganska stökig start i racet till att de 

båda tappade ett par placeringar men ändå med bra häng på poängplat-
serna. Så det fanns hopp om bra placeringar eftersom de båda kunde 
välja däck som det passade bäst för racet. Det är ju privilegiet som de 
efter top 10 efter kvalet har.

Nu slutade det hela tyvärr inte så lyckligt för Giovinazzi då han tyvärr 
på 20:e varvet från P9 tappade bilen i Vale-chikanen och hamnade i 
grusen som han inte lyckades komma loss ifrån. Tungt värre för unge 
Antonio!

Kimi då? Jo, med en väldigt stabil körning och god däckstrategi så 
bärgade han åter viktiga poäng för Alfa med en slutlig 8:e plats. Inget 
annat än imponerande av Kimi! Snacka om att leverera!

Tyskland - Hockenheimring
Ferrari startar helgen på Hockenheim väldigt stark och är klart snab-

bast på alla träningarna men så i kvalet drabbas de av tekniska problem 
och vips var Hamilton och Mercedes i topp på kvalet med Verstappen tätt 
bakom. Vad som var riktigt trevligt var att Kimi överraskar alla genom att 
kvala in som 5:a. Helt enkelt lysande! Antonio gör det också bra med att 
återigen knipa 11:e platsen den här gången, men bara en dryg tiondel 
bakom Kimi. Det säger en hel del om hur tätt det är där bakom i mittfäl-
tet, bakom de tre stora.

Racedagen så bjöd på ett ikoniskt race med massvis med dramatik 
i det väldigt nyckfulla blöta vädret där bl.a. båda Mercorna hade stora 
problem och där båda hamnade utanför pallen. Hamilton med uppen-
bara problem att hålla bilen på banan genom hela racet och där Bottas 
kraschar ut sig själv på varv 57 av 64 med goda chanser på en pallplats.    

Där Leclerc också åker av på samma ställe som Vettel gjorde förra 

året och där nämnde Vettel från startruta 20 kör upp sig till en 2:a plats 
och slutligen en överlycklig Verstappen som står som segrare, trots 
avåkning och generellt stora problem med grepp. Dagens överraskning 
var ändå Kvyat i Toro Rosso som slutade trea.

Alfa Romeo hade sin mest framgångsrika helg någonsin där Kimi 
korsar mållinjen som 7:a och Antonio som 8:a. Kimi var så högt upp som 
trea efter en mycket stark start. Han visade också att han inte backar för 
någon när han abrupt håller ett aggressivt spår vilket tvingar Vettel att 

hålla tillbaka sin framfart på väg upp mot den slutliga 2:a platsen.
Tyvärr så varade inte glädjen så långvarigt för Alfa Romeo då båda 

bilarna bestraffas för ett för högt startmoment och därigenom hamnar 
på platserna 12 och 13. Fullständigt horribelt och katastrof för det Hinwil 
stationerade Alfa-stallet!

Ungern – Hungaroring Budapest
Återigen ett ytterst underhållande och spännande race Hamiton visar 

att han fortfarande är äldst tre varv från mål men där Verstappen verkli-
gen knackar på dörren som kanske det starkaste kortet jämte Leclerc att 

ta över mästarmanteln en dag. 
Hamilton etta, Verstappen tvåa och Vettel trea hela 61,4 sekunder 

efter segraren. Märkligt stort avstånd med tanke på de två tidigare lop-
pen som visat på tät dramatik mellan Mercedes, Ferrari och Red Bull.

Kimi Räikkönen gör återigen en heroisk insats för Alfa Romeo med 
en slutlig 7:e plats i mål och ytterligare 6 nya poäng. Tyvärr ingen vida-
re helg för Giovinazzi som slutar P18. Ingen lysande säsong för unge 
Antonio även om han plockat 3 poäng så här långt. Får se om han får 
behålla sitsen till nästa år.

Belgien – Spa Franchorchamps
Charles Leclerc tar så slutligen sin första seger i Formel 1 och det har 

ju snarast varit en fråga om när snarare än om. Tyvärr tyvärr överskug-
gas Charles seger av den så tragiska kraschen i F2 där Anthoine Hubert 
omkommer. Leclerc dedikerar omgående sin seger till denne som de 
racekamrater de varit sedan unga år.

Detta var också Ferraris första seger sedan Kimi vann i USA’s Grand 
Prix i Austin Texas förra året. 

För Kimi slutade dagens tävling klart sämre med en slutlig 16:e plats 
strax bakom George Russel i Williams och lika illa för Giovinazzi som 
slutar på 18:e t.o.m. bakom Robert Kubica också han i Williams. Det var 
första gången under årets säsong och förhoppningsvist den enda.

Leclerc vinner som sagt racet före Hamilton och Bottas med Vettel 
på 4:e plats strax utanför pallen. Man kan nog redan nu säga att Leclerc 
tagit över rollen som förste förare hos Ferrari.

Italien – Monza
Oj oj oj vilket race och vilken dramatik och nästan ett drömresultat 

för Ferrari här på hemmaplan på Monza. Leclerc är verkligen i ett flow 
medan Vettel har det riktigt jobbigt med idel misstag och tveksamma 
beslut. Den här gången tvingar han av Lance Stroll i Racing Point i ett 
försök att ta sig in på banan igen efter ett misstag i Ascari-chikanen. 
Stroll gör sedan samma sak i sin iver att komma ut snabbt och tvingar 
därigen av Pierre Gasly i Toro Rosso.

Åter igen är Leclerc väldigt tuff i sin körning, den här gången mot 
Hamilton där han envist håller hårt på sitt spår till ingången till Ascari 
och trycker ut Hamilton med ena hjulparet utanför banan så dammet yr. 
Hamilton får även ta flyktvägen rakt fram förbi chikanen och tappar däri-
genom värdefull mark. Hamilton var inte speciellt nöjd med den körning-
en från Charles men ingen bestraffning utdelas utan endast en varning 
då det ses som racing incident men gör inte om det. Ferrari’n är väldigt 
snabb på rakorna, så snabb att inte ens DRS är tillräcklig för Mercedes 
att ta sig förbi Leclerc’s Ferrari. Hamilton klagar över detta på radion och 
alla Ferrari tifosi jublar mer än någonsin. Nu är Leclerc deras baby…..
alltså inte Vettel…….nu är tronskiftet definitivt!

Hamilton försöker återigen ta sig förbi Leclerc men Ferrarin är väldigt 
bred och slutligen gör han själv ett misstag vilket leder till att Bottas tar 
sig förbi och slutar tvåa. Alltså Leclerc etta Bottas tvåa och Hamilton 
trea.

Antonio Giovanazzi gör sitt bästa resultat och slutar 9:a vilket är väl-
digt passande på hemmaplan. Kimi hade tyvärr stora problem denna dag 
och slutade slutligen på 15:e plats.

Alfa hade en fantastisk ”livery” på bilen som en hyllning till Italien 
och man får nog säga att det var banans absolut stiligaste ekipage! Eller 
vad säger ni!?

Nästa tävling går så av stapeln i Singapore 20-22 september så vi 
kan ju alltid hoppas att Alfa är tillbaka på banan med båda bilarna på 
poängplats. Just nu ligger de på 8:e plats och 34 poäng. Närmast före 
ligger Racing Point på 46 poäng och Toro Rosso på 51 poäng. Problemet 
för Alfa är att det är nästan bara Kimi som tar poäng (31 poäng av 34) 
medan det i de andra teamen är mer jämnt mellan förarna och poängs-
körden.

Tills dess ha de gott och önskar er alla en härlig F1 höst.

TEXT: NIHAT DIZDAR. OFFICIELLA BILDER ANVÄNDA FRÅN FORMULA1.COM OCH ALFA ROMEO RACING (@ALFAROMEORACING) TWITTER
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Vi har lagt sommaruppehållet bakom och, avverkat back-to-back 
racen på Spa och Moza och står inför Kvällsracet i Singapore. 
Var står Alfa Romeo så här långt och hur ser framtiden ut så här 
mitt i ”Silly season”. Inför Belgiens GP hade AR långsamt börjat 
kliva in i kampen om ”best of the rest”, framförallt genom stabile 
Kimi. Giovinazzi hade börjat få till kvalen men racen funkade inte 
alls och detta har gjort honom starkt ifrågasat som jag nämnt i 
tidigare krönikor. Det var nu som mycket blev totalt omvänt. Kimi 
lyckades mindre bra i dessa två race medan Giovinazzi skärpte till 
sig även om han klantade till det ordentligt på sista varvet i Spa, 
liggandes på en stark P8 så tappade han bilen helt oprovocerat 
och fick bryta. Tråkig och klantig sorti men ändå en värdemätare 
på att han börjar lära sig bilen och leverera. På Monza fick han till 
det och bärgade en 9:e plats. Kimi fick en helt annan resa genom 
en påkörning på Spa utav en chansande Max Verstappen som 
tyvärr förstörde hans lopp som borde blivit bra genem ett starkt 
kval (P8). Bör också nämna att helgen i Belgien fick en enormt 
tråkig och tragisk aura då fransmannen Anthoine Hubert förolyck-
ade in F2 racet  [lägg in bild på Anthoine Hubert].

Inför Monza hettade det till ordentligt när vår CAR-medlem 
Marcus Ericsson kallades in eftersom han är 3:e förare. Många 
rykten surrade givetvis när det spekulerades vem han skulle 
ersätta. Mycket pekade på Giovinazzi men det visade sig vara 
Kimi som var skadad. En sträckt lårbaksida åsamkad av motor-
cross-körning gjorde att man flaggade för ev. behov av ersättare. 
Detta gjorde även att Marcus fick avstå ett lopp i Indycar. Då det 
inte blev något inhopp under vare sig träningar, kval eller lopp, så 
blev det ett antiklimax för en frustrerad Marcus som tappade vikti-
ga poängmöjligheter i Indy.

Bland de andra teamen har det blivit kalabalik på förarmark-

naden. Det började med att Gasly fick kalla handen hos Red Bull 
och petades ner till systerteamet Toro Rosso till förmån för unge 
Thai-Britten Alexander Albon som varit stark första halvan av 
säsongen. Sen fanns starka starka rykten att Bottas skulle petas 
från Mercedes till nästa säsong till förmån för Esteban Ocon som 
varit 3:e förare denna säsong. Men icke, Mercedes bestämde sig 
för att behålla Bottas vilket ledde till att Ocon blev släppt från sin 
Merca-koppling och genast var Renault framme och signerade 
fransmannen inför 2020. Effekten av detta blev att stabile tysken 
Nico Hulkenberg plötsligt satt utan en styrning. Men även här 
fanns en möjlig lösning då amerikanska teamet HAAS funderat 
på om man verkligen ville fortsätta med fransmannen Romain 
Grosjean som varit snabb i sina bästa stunder men varit alltför 
ojämn med många bottenresultat, och dessutom inblandad i flera 
kollisioner med sin teamkamrat dansken Kevin Magnussen, vilket 
är fullständig tabu. Enligt färska rykten så lär Hulkenberg fått ett 
erbjudande från HAAS men tackat nej pga. kraftig lönesäkning 
jämfört med Renault-lönen. Pga. detta bestämde sig HAAS för att 
behålla Grosjean. Det är här AR kommer in i bilden igen då flera 
rykten parar ihop Hulkenberg med AR-Racing. Tysken startade 
sin F1 karriär hos Sauber (numera Alfa Romeo Racing) och han 
lär ha en god relation med stallchefen Fredric Vasseur. Frågan är 
vem han möjligen skulle ersätta. Kimi har kontrakt tom. 2020 och 
den andra sitsen lär Ferrari äga. Man kan undra hur politiken går 
här, och frågan är om Ferrari vill offra Giovinazzi som är deras 
adept till förmån för Hulkenberg. Deras andra ”coming star” är 
Schumachers son Mick som kör F2, men som inte är mogen för F1 
ännu då han kämpar i mittfältet på F2 i sin premiärsäsong. Som 
ni förstår så har det varit en hel del oväntade vändningar under 
”silly season”, men samtidigt är det helt väntat då det är precis 
vad som brukar hända år efter år under denna period. Vi får hopp-
as att Alfa Romeo lyckas förbättra sig de kommande racen även 
om det inte ser helt optimalt ut. Jag undrar också hur samarbetet 
mellan Sauber Motorsport och Alfa Romeo skall utvecklas den 
kommande tiden. Nästa säsong blir en sk. mellansäsong då man 
troligen behåller årets reglemente till sin helhet, eftersom säsong-
en 2021 kommer med ett helt nytt reglemente med helt nya bilar. 
Utvecklingen av 2021 bilarna måste starta i närtid för att hinna få 
fram väl fungerande bilar inför starten våren 2021. Det sätter även 
tryck på F1 & FIA att spika reglementet ganska snart. Vi återkom-
mer kring ämnet F1 2021 i kommande KB nummer, men först när 
reglementet är satt. Vill ni tjuvkika lite så kan jag rekomendera ett 
besök på www.formula1.com där det finns renderingar på 2021-
bilen samt lite bilder från vindtunneltester av en skalmodell (60%).

TEXT: AYHAN DIZDAR
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HRM Bil – passionerad Alfa Romeo 
återförsäljare i Lidköping

Upplev italiensk sportbilsanda – provkör Alfa Romeo hos HRM Bil.

Alfa Romeo Stelvio och  
Giulia Quadrifoglio NRING

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

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

KLUBBERBJUDANDE

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