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SALUTI!
ROBERT HULTMAN

 LEDAREN        ROBERT HULTMANI DETTA NUMMER

HUR DET SKA GÅ 
FÖR KLUBBEN

Det blev inget av den sam-
manslagning mellan FCA och 
Renault som diskuterades 
tidigare i år. Istället blir det 
nu en sammanslagning med 
PSA. Det känns aningen 
bättre. PSA och FCA har till-
sammans bara 13 bilmärken 
(Peugeot, Citroën, DS, Opel, 
Vauxhall, Alfa Romeo, Fiat, 
Lancia, Maserati, Chrysler, 
Dodge, Jeep och Ram), vil-
ket jag tror betyder bättre 
överlevnadschanser för Alfa 
Romeo. (Renault-FCA hade 
haft åtminstone 15 bilmär-
ken) Vad för slags bilar man 
beslutar sig för att sätta Alfa 
Romeo-namnet på får vi 
se. Egenutvecklade av ett 

Alfa Romeo-team, bara ett 
märke i grillen på andra bilar 
eller någonting däremellan? 
Kanske en lösning likt Audi-
Volkswagen-Skoda...?  

Det lär väl ta ett tag innan 
sammanslagningen slår ige-
nom i bilproduktionen. Nästa 
Alfa Romeo lär därmed bli 
den aviserade Tonalen. SUV-
trenden härskar fortfarande. 
Någon ny sportbil från Alfa 
Romeo syns inte vid hori-
sonten. Om efterträdaren till 
Guiliettan blir verklighet åter-
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står att se.
En annan fråga är hur det 

ska gå för klubben.
Försäljningen av Stelvion 

har planat ut. Intresset för 
bilar tycks minska i stort, 
särskilt bland unga. Bilen 
har gått från att vara en 
framtidröm till ett framtidshot. 
Medlemsorganisationer upp-
lever i allmänhet ett medlem-
stapp. Club Alfa Romeo hade 
i sina glansdagar omkring 
2 500 medlemmar. Det var 
när 156:an var en storsälja-
re. Idag är vi ungefär 1000 
medlemmar. Vi har legat på 
den nivån i ett par års tid. 
Men trenden går åt fel håll, vi 
blir sakteligen färre. Om den 

nya företagskonstellationen 
beslutar sig för att göra Alfa 
Romeo till ett riktigt premi-
um-märke, lär vi inte få se 
någon tillströmning av nybliv-
na alfa-ägare i klubben. I ett 
riktigt eländigt scenario läggs 
varumärket Alfa Romeo på is 
på obestämd framtid.

Om klubben fortsätter 
att bli mindre kommer vi förr 
eller senare till en punkt där 
vi inte kan fortsätta med 
den verksamhet vi har idag. 
Åtminstone inte med med-

lemsavgifter på en ”rimlig” 
nivå. Vi är lyckligtvis inte ännu 
där. Men det finns skäl att ta 
tag i frågan redan nu, så vi 
inte står där med skägget i 
brevlådan en dag. Antingen 
ser vi till att bli fler eller så 
anpassar vi verksamheten/
kostnaderna efter en minskad 
medlemsskara. 

En väg framåt kan vara 
samarbeten med andra 
klubbar. Gemensamma ban-
möten, gemensam webbsajt, 
gemensam tidning… Frågan 
blir förutom hur, med vem 
eller vilka vi i så fall ska sam-
arbeta.  Andra italienska mär-
kesklubbar? Märkesklubbar 
som hör till de bilmärken som 

ingår i den nya företagskon-
stellationen FCA-PSA? (Ett 
viktigt skäl till att Club Alfa 
Romeo bildades 1956 var 
reservdelssituationen som 
man menade krävde en mot-
part/kravställare gentemot 
generalagenten.)

Frågorna är inte akuta men 
det vore dumt att vänta till de 
blir det. Vi borde börja disku-
tera dem redan nu.

KB - redaktionen KB - redaktionen 
tackar för i år tackar för i år 

och önskar Er allaoch önskar Er alla
En Riktigt God Jul En Riktigt God Jul 

och och 
Ett Gott Nytt År!Ett Gott Nytt År!

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
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MANUS/MATERIALSTOPP 2020 
MATERIALSTOPP SENAST 15 JAN., 15 APRIL, 15 JUNI, 15 SEPT. OCH 15 NOV. 
UTDELNING MITTEN AV FEB., MITTEN AV MAJ, MITTEN AV JULI, MITTEN AV OKT. OCH MITTEN AV DEC.
REDAKTIONEN UPPSKATTAR OM MATERIALET SKICKAS IN ÄNNU TIDIGARE EFTERSOM DET BLIR EN VÄL-
DIGT STOR ARBETSBÖRDA ÖVER NÅGRA FÅ DAGAR OM ALLA SKICKAR IN MATERIAL SÅ SENT SOM MÖJLIGT. 

MANUSANVISNING
BIDRAG I ALLA FORMER MOTTAGES TACKSAMT. E-POST ELLER MATERIALET NEDBRÄNT PÅ CD ÄR ATT FÖRE-
DRA MEN VANLIG POST FUNGERAR OCKSÅ. KONTROLLERA ATT BILDERNA HAR GOD KVALITET MED EN UPP-
LÖSNING PÅ MINST 300 DPI OCH OBESKURNA. JPEG-BILDER MÅSTE VARA MINST 1,5-2,5 MB STORA FÖR ATT 
BLI BRA I TRYCK. SJÄLVKLART TAR VI ÄVEN MOT PAPPERSBILDER FÖR SKANNING. REDAKTIONEN FÖRBE-
HÅLLER SIG RÄTTEN ATT FRITT ÄNDRA I MATERIALET SAMT BESLUTA OM VILKET NUMMER MATERIALET 
PUBLICERAS I.

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

VÄSTERGÖKSVÄGEN 32
162 71 VÄLLINGBY

NORMATIV
”– Du e så himla norma-

tiv!” Meningen yttras under 
en bilresa från Uppsala hem 
till Trollhättan av min dotter 
som läser genusvetenskap i 
Uppsala.

Normativ. Jag anade väl vad 
ordet betydde men kan inte 
påstå att det låg längst upp 
i min vokabulär. Enligt ordlis-
torna betyder det ungefär att 
någon eller något är som det 
bör vara efter gängse regler 
och rättesnöre, ofta format av 
samhällets traditioner. I detta 
fall var det normen för ”man” 
som jag med all tydlighet upp-
fyllde efter en liten diskussion 
och om det var bra eller dåligt 
just där och då vet jag faktiskt 
inte men jag är som jag är….

Det som föranledde uttalan-
det var ett samtal om vad som 
är kul och vad man tycker om. 
Bilresan till exempel. Mellan 
Uppsala och Trollhättan är 
det i runda slängar 40 mil, en 
sträcka som samtliga i familjen 
tycker är en plåga att åka i bil. 
Hon hade frågat mig om inte 
jag tyckte det var tråkigt, jag 
kör ju dessutom runt 3000 mil i 
jobbet varje år.

-Nä, jag tycker faktiskt inte 
det är tråkigt. I princip tycker 
jag att det är lika kul att köra bil 
nu som för trettiosju år sedan 
när jag tog mitt körkort. Sedan 
är det ju så att det givetvis är 
betydligt mer upplyftande att 
köra sin Alfa Romeo än tjänste-
bils-Mondeon, så är det ju. 

”– Ja, ni gubbar gillar väl att 
köra bil” kommenterade hon.

Jag gillar ju också att skru-
va med det mesta men allra 

SKA MAN SÄGA ÄNTLIGEN 
ELLER EGENTLIGEN?

Efter många om och men 
har jag till slut bytt inriktning i 
arbetslivet. Efter åtta år som 
resande säljare i nordligaste 
norr ska jag nu driva eget 
företag i samma bransch. 
Jag kommer att arbeta lokalt 
i Jämtland med att sälja sole-
nergisystem. Detta medför 
efter åtta års tjänstebilsåkan-
de att jag får välja själv. 

Med andra ord skulle man 
kunna åka ny Alfa Romeo 
som arbetsbil/familjebil. Det 
känns ju lite spännande att 
se på sitt favoritmärke med 
andra ögon än de lite äldre 
vagnarna. Men då drabbas 
man istället av ångest och 
irritation. Ångest över vilka 
modeller och motorer man 
ska förhålla sig till. 

Vilka utrustningspaket som 
känns mest lockande. Svart 
eller röd. Vit eller blå. Metallic 
eller solidlack. Irritation över 
att Giulian inte finns som 
combi. Jag kan se den per-
fekta svenska familjebilen 
för mitt inre. En röd Giulia 
Sportswagon med dragkrok, 
dieselvärmare och fyrhjuls-
drift. Vilken smocka den 
skulle vara uppe i norr. Men 
den lär nog få vänta på sig 
tyvärr. Så kompassen pekar 

nog mot en Stelvio med fyr-
hjulsdrift tror jag. Problemet 
är att det är 20 mil till närmsta 
provkörning och kommer väl 
således vara lika långt för 
service och reparation. Men 
vill man åka rätt bil får man 
väl offra sig lite.

På gammelbilsfronten rullar 
det på men mest för sonen 
som byter synkringar, bygger 
framvagnar och svetsar rost 
på sin Milano med devisen 
att det alltid är ca en veckas 
jobb kvar innan besiktning. 

Det har varit en vecka kvar 
nu i över ett år men snart är 
det på gång. Jag önskar man 
själv hade den där optimis-
men och tiden till övers som 
skruvglada 18-åringar har. En 
kväll i garaget till kvart i två 
på natten. Spår av oljiga fing-
rar på kylskåpsdörren efter 
nattmackor och vilt googlan-
de efter på vilken sida brickan 
ska sitta på upphängningen 

i bakvagnen. Det är sådant 
som 18-åringar inte bryr sig 
mycket om. Själv ligger man 
i djupsömn och har passerat 
funderingar kring färger och 
utrustningsnivåer för länge 
sedan. Och minsann hördes 
det inte lite V6 sång där vid 
fyratiden på lördagsmor-
gonen. Sambon inte lycklig 
över smutsiga kylskåpsdör-
rar och fläckiga gardiner i 
köket. Sonen är så lång att 
hans svetsloppiga hår tar i 
gardinen när han går ut på 

altanen. Hon blir väldigt upp-
rörd medan jag ler i smyg och 
minns hur det är att vara ung. 
Min egen Milano däremot har 
stillestånd på obestämd tid 
och nu med eget företagande 
lär den stå ett tag till. Men 
den har ju redan stått still i 10 
år så ett par till gör väl varken 
till eller ifrån. 50 års krisen 
tenderar att bli kanske klart 
till man fyller 55. Jag skrev 

lite sist om en 50-års present 
i form av en Alfa GT men 
den har fått respass då den 
egentligen inte fyllde någon 
funktion förutom att vara 
farligt vacker och stilsäker. 
Min svaghet för V6 är svår att 
sudda ut så hade hon varit 
en 3.2:a så hade den nog 
stått kvar. Eller då hade hon 
fått vara kvar helt klart. Alla 
Alfor med V6 är välkomna på 
gården.

Så slutfunderingen blir om 
man ska säga ”äntligen” att 
man får välja själv både vad 
man jobbar med och vilken bil 
man kan åka. Eller om man 
ska säga ”egentligen” att man 
borde välja smart och eko-
nomiskt riktigt vad man ska 
åka. Men jag tycker om att ta 
tokiga beslut med hjärtat så 
det får nog bli en Stelvio då 
det saknas en Sportswagon 
i programmet. Och tänk vad 
kul att lyssna på grannarnas 
klagosång över bilvalet för att 
sedan spetta på med alla fyra 
och 510 hästar i snömodden 
uppför backen där vi bor. Nu 
drömde man sig bort igen. 
Hästarna blir nog färre men 
attityden intakt….
Ha en riktigt fin vinter!

roligast är ju givetvis mekandet 
med Alfan. Att få hålla på med 
gammal hederlig mekanik som 
förgasare, växellådor, oljiga 
motordelar och annat. Jag 
gillar också öl, en god köttbit, 
rock´n´roll, sport och att hänga 
med mina ”artfränder” i exem-
pelvis Club Alfa Romeo Svezia. 
Det stämmer säkert mycket 
väl in på normen för en man 
men jag väljer att se det som 
positivt, andra får tycka som 
dom vill.

Jag är ju dock inte dum-
mare än att jag ser att exis-
tensen för min ”art” är hotad. 
Ordförande Hultman berör ju 
några farhågor i sin ledare i 
detta nummer med föränd-
ringar i ägarbilden kring FCA. 
Rekryteringen av yngre med-
lemmar, kvinnliga som manliga, 
till klubben blir också allt svå-
rare då intresset för bilar som 
hobby eller nöje både kryper 
uppåt i åldrarna och förändras.  

Vi gamlingar minns Alfa 
Romeo som en tillverkare av 
sportvagnar och sportiga famil-
jesedaner som med legender 
bakom ratten uträttade stordåd 
i motorsportvärlden. Hur ger 
man de yngre generationerna 
samma positiva bild som får 
hjärtat att slå lite extra av mär-
ket när utbudet av modeller 
utvecklas mot självkörande, 
halvfranska eldrivna SUV:ar? 
Helt klart kommer normen för 
hur en Alfa Romeoägare ser ut 
att förändras…

En annan faktor som ska-
kar om världen för oss som 
älskar motorer drivna av fossila 
bränslen är ju miljödebatten. 

Där känner man ju sig lite som 
en bov för visst är det så att 
vi måste ta hand om vårt klot, 
det är det väl inget snack om. 
Frågan är bara om hur vi ska 
göra. Vissa vill ju i princip slå 
omedelbart stopp på allt vad 
förbränningsmotorer heter men 
de ekonomiska konsekvenser-
na för samhället av en sådan 
åtgärd tror jag ingen kan över-
blicka. 

Att denna debatt kommer 
att få konsekvenser för entusi-
astbilshobbyn så småningom 
tror jag också men vilka kon-
sekvenserna blir är svårt att 
förutse. Jag har hittills haft en 
ganska dyster vision om vad 
som kommer att hända våra 
fossila bilar men ljuspunkter 
finns faktiskt. 

Som exempel kan vi ta en 
artikel som tidningen Ny Teknik 
publicerade i sitt senaste num-
mer om ett samarbete mellan 
två forskningsinstitut och två 
universitet där man på ett 
billigt sätt skapat en process 
för konstgjord fotosyntes. Man 
har med hjälp av ett pulver 
som liknar röd kopparoxid som 
blandat med vatten tjänar som 
katalysator när koldioxid pum-
pas in i lösningen och sedan 
utsätts för vitt ljus (simulerat 
solljus). Detta startar en kemisk 

reaktion som producerar syre 
medan koldioxiden tillsammans 
med vattnet bildar metanol, 
alltså får man ett drivmedel 
som man kan köra förbrän-
ningsmotorer på samtidigt 
som man tar bort koldioxid ur 
atmosfären och skapar syre. 

Med detta vill jag ha sagt 
att det förmodligen löser sig 
för våra entusiastbilar om bara 
politiker och makthavare har 
ögonen öppna för vad veten-
skapen har för möjligheter att 
erbjuda oss och inte stirrar sig 
blinda på elbilsalternativet.

Tills vidare så fortsätter 
jag dock att uppfylla normen 
så gott jag kan, skruva med 
Alfan under vinterhalvåret och 
jobba med Klöverbladet för 
att tillsammans med övriga 
redaktionen och en samling 
flitiga medlemsskribenter för-
söka skapa lite underhållande 
läsning om våra fossildrivna, 
italienska fullblod.

Jag vill slutligen rikta ett 
stort Tack till alla som hjälpt 
till med Klöverbladet i form av 
texter, bilder, inspiration och 
trevliga samtal under året som 
gått!

God Jul och ett Gott Nytt år 
önskar Redaktör´n
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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!

2019 ÄR SNART ÖVER 
OCH VI GÅR IN I 2020

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

Giulian är klädd i 
vinterskrud = dubbdäck, 
märkte redan förra vintern att 
vägegenskaperna vintertid 
är bland bästa jag upplevt, 
och det är i en bakhjulsdriven 
bil…….

Tomten har redan varit 
hemma och lämnat av ett 
stort och tungt paket från en 
amerikansk bildemontering. 
Jag tror mig veta vad det är, 
det handlar om fartens värsta 
fiende. En bakhjulsdriven 280 

Auto Alfa
Auto Alfa Väst AB

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

hk Giulia TI från Kalifornien 
har fått glädjen att donera 
sina större broms ok till mig 
(både fram och bak). Så nu 
finns möjligheten att köpa 
lite tuffare bromsbelägg 
inför 2020, då utbudet var 
obefintligt till mina original 
bromsar. Längtar till våren då 
operation bromsuppgradering 
drar igång, nu blir det 
mest att fundera ut vilka 
belägg och skivor jag skall 
införskaffa.

Förövrigt har 
styrelsearbetet rullat på och 
jag har fått lära mig att föra 
protokoll, vilket jag inte gjort 
tidigare. Funderingar kring 
vad som händer med vår 
anrika klubb i framtiden bollas 
i styrelsen och snart också 
med Er medlemmar. Kan 
man få de som köpt sig en 
Stelvio att förstå vilket anrikt 
bilmärke de köpt. Vad lockas 
de av, kanske inte Trackday-
möten som undertecknad, de kanske vill göra helt andra 

saker? Vi får hoppas att vårt 
älskade bilmärke får finnas 
kvar även i framtiden. Jag 
trodde faktiskt att det var 
kört ett tag, men sedan kom 
4C och därefter Giulia och 
Stelvio, helt fantastiska bilar 
både att köra och titta på. 

Jag vill avsluta med att 
tacka alla våra nya och gamla 
annonsörer i Klöverbladet, 
samt alla andra som bidragit 
med eget arbete, material 
och artiklar till att göra vår 
klubbtidning till en av de 
bästa i Sverige, om nu inte 
den allra bästa. 

Skriv i Klöverbladet
Min dröm-alfa. 

Är det en Tipo 33, en 8C 
eller är det något Alfa Romeo borde bygga? 

Varför?
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Människorna som format Alfa Romeos historia

1952-2018
SERGIO MARCHIONNE

Sergio kom in som ett 
oskrivet blad, åtmins-
tone inom bilindustrin, 

i dåvarande Fiat Auto 2003, 
och det var inte så att han 
smög sig in försiktigt.

Med sin, i denna bransch 
ganska ovanliga stil sågs han 
som en halvgalning med helt 
omöjliga ståndpunkter och 
åsikter. Han var alltid enkelt 
klädd - jeans, skjorta och en 
tröja över det - vare sig det var 
interna möten, stora internatio-
nella presentationer, billanse-
ringar - eller påven, president 
Barrack Obama eller arbetaren 
på golvet han mötte. Ingen av 
de stora bossarna tog denna 
uppstickare på speciellt stort 
allvar men de skulle snart lära 
sig något helt annat.

Han var den första topple-
daren i Fiats historia som inte 
hade någon form av koppling 
Agnellifamiljen, och han hade 
inte heller någon erfarenhet 
eller något nätverk inom bil-
industrin. Han var helt enkelt 
en helt blank sida i branschen 
som han kommit in i. Fiat fick 
upp ögonen för honom efter 
”storstädningen” som han 
gjort på SGS, ett schweiziskt 
test- och kontrollorgan unge-
fär som norska DNV. På två 
år hade han där vänt skeppet 
från ett dundrande underskott 
till en ren halleluja-stämning, 
och Fiat tyckte det kunde vara 
användbart att föra in en sådan 
kapacitet i styrelsen. 2003 blev 
han en permanent, oberoende 
styrelseledamot i Fiat Auto och 

I nummer 5-6 2018, publicerades en artikel under vinjetten ”Människorna som format Alfa 
Romeos historia”. Den gången handlade det om den kvinnliga racerföraren och livsnjuterskan 
Hellé Nice som hade sin storhetstid under 1900-talets första hälft. Denna gång handlar det om 
en man som verkat betydligt närmare i tiden: Sergio Marchionne. Utan honom hade vi troligen 
inte haft vare sig dagens Giulia eller Stelvio, kanske hade inte ens Alfa Romeo funnits i nuvaran-
de form. Arve Vassbotn från vår norska systerklubb har tecknat ett fint porträtt av en stor man.

året efter tog han över hela 
skeppet.

Sergio var utbildad jurist och 
ekonom, och mycket av hans 
yrkesliv ägnades åt att komma 
in i stora internationella företag 
som gick dåligt och genom 
att vända på varje byggsten i 
företaget vända resultaten. Så 
var det också med Fiat men här 
var det inte bara några stenar 
som behövde vändas, till en 
början såg det mer ut som ett 
stenras…

Fiat kännetecknades vid 
denna tid av mycket turbulens 
inom ledningen. Toppchefer 
med hög cigarrföring kom och 
gick på löpande band, och 
längs vägen fick de frikostiga 
fallskärmar och kompensa-
tion för ”väl utfört arbete”. 
Gemensamt för alla var att 
de hade någon koppling till 
Agnellifamiljen, och enkelt sagt 
var det den enda ”kompeten-
sen” de hade.

Andra ledare som saknade 
fokus eller rätt inställning och 
som hade fått jobbet som belö-
ning för lång och trogen tjänst 
föll för Sergios järngrepp under 
de första åren.  Faktum är att i 
stort sett hela företagsledning-
en byttes ut i samband med 
att nya strategier togs fram och 
fastställdes.

Sergio tog omedelbart 
chansen och kastade sig på 
retrovågen med projektet 
”Trepiuno” (vilket betyder 3 i 1) 
som visades på bilutställningen 
i Genève. Sergio hade upp-
täckt att fabriken i Polen där 
de hyrde produktionskapacitet 

till Fiat Panda hade tillgänglig 
kapacitet och dessutom pro-
ducerade denna fabrik också 
bilar för Ford, nämligen den nya 
Ford Ka. Det behövde bara ett 
litet samtal med Ford om vad 
de kunde få ut av ett samarbe-
te och snart såg Fiat 500 såg 
dagens ljus på samma platt-
form som Ford Ka. På köpet 
lyckades Sergio ”lura” Ford att 
sätta en omarbetad 1242 Fiat 
FIRE-motor i Ka. (Kontrollera 
bara artikelnumret på kam-
remssatser till Fiat 500 och 
Ford Ka från 2008 så får du en 
liten överraskning.)

Detta gjordes Sergio sam-
tidigt som han satt fast som 
i en rävsax på Fords konkur-
rent tvärs över gatan i Detroit, 
nämligen GM. Sergios första 
genidrag var att slå sig lös 
från GM. Vem, om inte Sergio 
Marchionne, skulle annars 
kunna vara ägd till 20 procent 
av GM och fortfarande diktera 
villkoren för hur saker och ting 
skulle gå till?

GM fick ett ultimatum(!): 
”Antingen använder ni optionen 
att köpa de återstående 80 
procenten av Fiat-gruppen och 
därmed köpa hela påsen med 
ruttna äpplen till ett pris som vi 
dikterar. Eller så lämnar vi utan 
att betala GM ett enda öre, 
plus att ni köper dieselteknologi 
från oss - och bara oss - under 
fem år framöver. ”

Denna affär gav Fiat Auto 
ett ekonomiskt svängrum så 
att de kunde andas ut och 
fundera över nästa steg och 
dessutom hölls borgenärerna 

borta i fem år. Detta avtal har 
därefter också resulterat i att 
GM byggde sin egen fabrik, 
GM Powertrain, i Turin, där 
650 personer nu utformar och 
utvecklar dieselmotorer för 
hela GM-koncernen baserat på 
teknik utvecklad av Fiat, teknik 
för vilken FCA fortfarande får 
licenspengar.

Nästa drag, jag skulle inte 
kalla det ett genidrag, kom 
som en chock för bilindustrin; 
Fiat koncernen köper Chrysler-
koncernen! Två av de biltill-
verkarna som av omvärlden 
bedömdes ha minst chans att 
överleva fann varandra, många 
undrade vad det är som hän-
der. Chrysler var ju ett märke 
som var så långt bort från Fiat 
man kunde komma! Har gub-
ben verkligen tänkt rätt nu? Jag 
tänkte att mitt kära Alfa Romeo 
kommer att bli en ”amcar”. Det 
kommer inte att stå ”ricambi 
originali” på reservdelskartong-
erna längre, det kommer att stå 
Mopar! Vad är det du har gjort, 
Sergio?

Men tar man ett steg tillbaks 
och betraktar hela affären för-
står man Sergios tänkande. I 
köpet ingick också varumärken 
som var starka i USA och i viss 
mån i andra delar av världen. 
Förutom Chrysler fick man 
Dodge, Jeep, Ram, SRT, Viper 
och Mopar. Man fick också 
tillgång till den amerikanska 
marknaden och det som var 
själva genidraget:

Eftersom Chrysler-
koncernen vid denna tidpunkt 
var i rekonstruktion under 

”Chapter 11” (ett amerikanskt 
system för rekonstruktion under 
konkurslagar där staten står 
för driften, red´s anmärkning), 
fick Sergio och Fiat ett sugrör 
rakt ner i USA´s kassakista. 
Jeep och Ram utsågs till de 
varumärken som det skulle 
fokuseras på, Fiat och Chrysler 
slogs samman till FCA och 
sedan registrerades FCA på 
New Yorkbörsen. USA började 
hälla pengar i det svarta hål 
som de båda bilföretagen var 
och sakta men säkert vändes 
den nedåtgående trenden för 
Jeep och Ram. Det var relativt 
enkla bilar som kunde säljas 
med höga marginaler utan att 
göra stora förändringar. Jeep 
och Ram är nu de två varumär-
kena som trots en blygsam för-
säljning med globala mått mätt 
har räddat FCA ur misären och 
gett FCA finansiella muskler att 
tänka i mer offensiva banor.

En händelse som väl beskri-
ver Sergio som människa och 
ledare är det allra första mötet 
med arbetarna i det nyligen 
förvärvade Chrysler LLC, med 
huvudkontor i Auburn Hills, 
Michigan. De hade genomgått 
en plundring av företaget av 
europeiska ägare i flera år 
ledda av en ”skräckregim” där 
ingen visste om de hade jobbet 
kvar nästa dag. En tidigare 
anställd beskrev det på detta 
sätt: ”-We were in hell, guarded 
by the three headed dog of 
hell, Cerberus ”. Cerberus var 
namnet på investeringsfonden 
som ägde Chrysler precis innan 
Fiat tog över.

Vid sitt första möte hade 
Sergio ordnat ett litet podium 
mitt i en av kontorsvingarnas 
atrium. På balkongerna i fyra 
våningar upp stod arbetarna 
och tittade ner på Sergio. Han 
promenerade till pallen, klädd 
i jeans och en polotröja med 
logotyperna från Jeep, Dogde 
och Chrysler på bröstet och 
började med följande ord: ”-We 
are all in this together, and we 
need all of you to do it!” till ett 
öronbedövande jubel. Nivån var 
satt och jobbet kunde börja.

På frågan varför han inte 
hade ett kontor på översta 
våningen där resten av led-
ningen satt svarade han alltid 
att han inte var viktigare än 
de som faktiskt producerade 
varorna de skulle sälja. Därför 
kände han att hans plats var 
bland arbetarna.

Den grej som jag gillar 
bäst under de 14 år som 
Sergio ledde FCA kom 2013, 
året innan Alfa Romeo skulle 
göra sin ”comeback”. När all 
världens biltillverkare stod 
och kliade sig i huvudet och 
undrade hur i all världen skulle 
kunna svara på uppkomlingen 
från USA. Elon Musk med sitt 
Tesla som är rapp i käften och 
som har en till synes outtömlig 
plånbok. Han som tar världen 
på sängen med en elbil som 
inte är en leksaksbil, en elbil 
som faktiskt ser ut som en bil 
och med prestanda som en 
Ferrari, till halva priset på en 
Ferrari och som kan köra längre 
på batteri än en Ferrari kan på 
en tank bensin. Vissa sticker 

huvudet i sanden, andra fuskar 
lite med dieselmotorerna så att 
de verkar vara lika ”rena” som 
en jungfru på bröllopsnatten, 
andra säger bara att det är en 
dagslända vars liv snart är över.

Så vad gör då Sergio? Ja, 
Alfa Romeo står med ena benet 
i graven och om det andra 
benet har bankernas giriga klor 
tagit ett hårt grepp. Men Sergio 
visar världen fingret och säger: 
Se vad vi kan! Vi kan bygga 
en lätt bil, med ett monoco-
quechassi i kolfiber, prestanda 
som är jämförbar med bilar 
som kostar fyra gånger så 
mycket, med ett bensindrivet 
kraftpaket till ett överkomligt 
pris som vanliga människor 
kan köpa! Alfa Romeo 4C, helt 
värdelös på alla sätt, där och 
då, men man ser att något är 
på gång. FCA har återfått själv-
förtroendet och galenskapen 
är på väg tillbaka. Resten är 
historia.

Ett av hans utspel som 
framkallade huvudskakningar 
kom under Capital Markets Day 
29 april 2015 där han överras-
kande gav en presentation som 
han kallade ”Confessions of a 
capital junkie”. En presenta-
tion som har gått till historien 
som en av de mest radikala 
en toppledare, särskilt inom 
bilindustrin, har presenterat. Till 
synes helt ut ur det blå raljerar 
han om att hela bilindustrin, 
inklusive FCA, är beroende av 
konstant tillgång på kapital för 
att hålla huvudet ovanför vatt-
net. Han började brutalt med 
att säga att ingen i branshen, 

ingen över huvud taget har 
tjänat pengar under de senas-
te 20 åren. De har alla varit 
upptagna med sitt, producerat 
nya modeller, nya motorer, nya 
tekniska ”innovationer” bakom 
stängda dörrar, och för alla har 
det slutat med nästan samma 
resultat. Pengarna har flödat 
ut på alla håll och kanter, och 
inte en enda har lyckats komma 
med något som de andra inte 
kan. Alla har suttit på sin kam-
mare och uppfunnit krytet igen, 
krut som dessutom bara kan 
användas en gång. Hans mest 
häpnadsväckande påstående 
var att 90 procent av FCAs 
produktportfölj, inklusive platt-
formar, motorer, drivlinor och 
andra tekniska lösningar, täck-
er samma modeller som alla 
andra tillverkare kan erbjuda. 
Hans poäng var att tiden för 
sammanslagningar och samar-
bete var inne och att världens 
biltillverkare kunde spara upp 
till 50 procent av utvecklings-
kostnaderna genom att sam-
arbeta om plattformslösningar 
och standardisering av delar, 
samtidigt som de kunde behål-
la sina egna särdrag.

Det är samma kurs som 
han har stakat ut för ”våra” 
varumärken. Färre plattformar, 
färre motorer, samma tekniska 
lösningar över varumärken och 
samtidigt som ingenjörerna fått 
göra sina varumärkesspecifika 
”tweaks” för att behålla sin 
identitet. Medarbetare som gått 
i otakt eller inte vill anpassa sig 
till ”världen enligt Sergio” har 
varit tvungna att packa sina 

ORIGINALTEXT: ARVE VASSBOTN, KLUBB ALFA ROMEO NORGE
ÖVERSÄTTNING OCH FÖRORD: MIKAEL ERIKSSON
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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.

SKICKA IN VIKTIGA DATUM FÖR TRÄFFAR, 
AKTIVITETER M.M. TILL 

REDAKTOR@ALFAROMEO.ORG

saker och lämna sin post.
Nu i efterhand kan man 

se att Sergio kanske inte var 
fel ute. Strax efter nyåret till-
kännagav Ford och VW att de 
kommer att samarbeta kring 
lätta skåpbilar, inklusive platt-
form och motor / drivlinor. Ford 
tittar också på sin modellp-
ortfölj och rykten säger att allt 
under Mondeo skall strykas ur 
programmet. Skälen till åtgär-
derna är kostnadsminskningar 
inom forskning och utveck-
ling, delade plattformar och 
anpassning till en mer slimmad 
produktion.

Sergios gamla ”flamma” 
Mary Barra, GM: s verkställan-
de direktör som så motvilligt 
avvisade alla Sergios inviter 
till samarbete, skär nu kraftigt 
i organisationen och stänger 
tre fabriker i USA och Kanada, 

vilket återigen minskar model-
ler, främjar användningen av 
vanliga komponenter och mer 
slimmad produktion.

Många hävdar att ingen 
information har lämnats om 
vad som händer med ”våra” 
varumärken och i vilken riktning 
de går. Om det vill säga att 
inga andra toppchefer i bilin-
dustrin har haft en så öppen 
och transparent ledarstil som 
Sergio har haft under sin tid 
på toppen. Sergio konsekvent 
arbetat utifrån femårsplaner där 
mål och riktningar presenteras 
noggrant, det har förklarats hur 
målen ska uppnås och hur de 
kvantifieras. Detta har gjorts 
genom årliga sessioner, Capital 
Markets Day där hela världs-
pressen inbjuds att delta. Han 
förklarade själv vad och hur 
saker och ting skulle uppnås, 

och han förklarade själv varför 
mål inte har uppnåtts, vad som 
görs för att uppnå dem och 
vilka åtgärder de ser sig tving-
ade att vidta för att uppnå de 
reviderade målen. Själv stod 
han rakryggad och tog emot 
kritik från alla världens skepti-
ker när målen inte uppnåddes 
inom tidsfristerna. Vilka andra 
toppchefer inom bilindustrin har 
fört en liknande regim? Är det 
konstigt att alla motorjournalis-
ter i världen älskade att frossa i 
Sergios vilda uppfinningar och 
påståenden? När allt kommer 
omkring gjorde han sig själv till 
lagligt villebråd.

Det är inte många som kan 
visa upp de resultat Sergio 
kunde presentera. Han hade en 
masterexamen i både ekonomi 
och juridik, var utbildad revisor, 
praktiserande affärsjurist och 

talade tre språk flytande. Han 
fick två bilkoncerner att gå från 
att vara millimeter från ruinens 
brant till att befästa positionen 
som den sjunde största bilkon-
cernen i världen. Inte illa alls 
för sonen till en carabinieri från 
landsbygden i Italien.

Sergio Marchionne var en 
stor strateg och branschleda-
re som lämnade oss alldeles 
tidigt. Club Alfa Romeo Svezia 
liksom Alfisti världen över lyser 
fred över hans minne och vi 
avslutar med hans  eget svar 
på frågan om vilket märke han 
kommer att arbeta för efter 
april 2019, då han enligt planen 
skulle lämna FCA: ”-I’m too 
old for this, let some of these 
young punks do it!”

KALENDER 2020KALENDER 2020

VILKEN VÄG 
SKA CAR TA?

De senaste åren har medlemsantalet i CAR legat strax över 1000, efter att ha minskat från toppåren runt sekel-
skiftet då vi hade drygt 2000 medlemmar. Den nuvarande medlemsnivån är tillräcklig för att bedriva den verk-
samhet vi gör, med de avgifter vi medlemmar betalar. Skulle medlemstalet sjunka drastiskt kommer vi att behöva 
ompröva det vi gör och hur vi gör det. 

Det finns en del orosmoln på klubbhimlen:

• Antalet föreningsanslutna minskar generellt i Sverige.
• Körkort är inte en självklarhet för unga idag.
• Inställningen till bilen ändras. Allt färre tycks intressera sig för bilar som sådana. De är i värsta fall ett 
 nödvändigt ont och självkörande bilar, bilpooler m m lösningen på problemet.
• Sammangåendet mellan FCA och PSA skulle i värsta fall kunna innebära att varumärket Alfa Romeo, 
 läggs ned eller på is. Eller hamnar på andra bilar i företagsgruppens sortiment. Bilar som saknar Alfa Romeos DNA.
• Köpare av Stelvio och Giulia kanske inte har samma känsla för Alfa Romeo, som tidigare generationer 
 Alfa-ägare. Det är kanske viktigare att ha en prestigebil på uppfarten än just en Alfa Romeo.

Å andra sidan har Alfa Romeo med de nya modellerna sålt bättre än på många år i Sverige. Faktum är att antalet 
sålda Alfor är i nivå med rekordåren då Alfa 156 och 147 var storsäljare.

Styrelsen vill därför ta initiativ till en diskussion om hur vi, som klubb, ska förhålla oss till olika tänkbara utveck-
lingar.  Kan det bli aktuellt med ett ökat samarbete med andra märkesklubbar? Kanske rent av en ”Italienska bil-
klubben”? Är ett ökat samarbete med de danska och norska klubbarna vägen att möta ett minskat medlemstal? 
Ska vi ändra inriktning på verksamheten och kanske ha off-roadträffar för SUV-ägare?

Gå in på klubbens webbsajt och dela med dig av dina synpunkter och idéer. Det finns en nystartad tråd i forumet 
för denna diskussion.

Styrelsen
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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!

ÅRSMÖTE 2020
Klubbens årsmöte 2020 kommer att hållas i Malmö den 21 mars. 

Platsen är inte bestämd ännu. I samband med årsmötet kommer den
 traditionsenliga årsmötesmiddagen att hållas. 

Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga på klubbens webbsajt 
(www.alfaromeo.org) senast den 14 mars. 

En formell kallelse till årsmötet kommer i nästa nummer av 
Klöverbladet och på klubbens webbsajt senast den 29 februari.

Motioner (förslag från medlemmarna) ska vara styrelsen tillhanda, 
för yttrande till årsmötet, senast den 22 februari på adressen 

styrelsen@alfaromeo.se alternativt per post till 
ordföranden eller sekreteraren.

Samtliga betalande medlemmar i klubben har rätt att delta vid årsmötet. 
På årsmötesmiddagen får också icke-medlemmar delta. 

Varmt välkomna till Malmö den 21 mars!

Styrelsen i Club Alfa Romeo Svezia

Club Alfa Romeo 
Svezia

Bild: Johan Jönsson (Julle) - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54435753
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Historien om 1900-garaget är 
också historien om två vänner 
som utvecklat sitt hobby-
skruvande till en verkstad för 

Under en av mina arbetsresor i början av året hamnade 
jag i närheten av Trelleborg och passade då på att besöka 

1900-garaget för att snacka bilar i allmänhet och Alfa Romeo 
i synnerhet. Någon vidare intervjuare är jag inte men ett 

trevligt samtal och en god kopp te blev det i alla fall.

entusiaster och deras fordon. 
Verksamheten drivs av Ulf 
och Ulf med efternamnen 
Bergman och Hellström och 

det var dessa båda som jag 
satte mig ner och samtalade 
med en kväll i februari. Vilka 
är då dessa herrar som man 

möter innanför dörrarna till 
deras lokaler på Dalaslingan i 
Trelleborg?
I BEGYNNELSEN…

Under Ulf Bergmans upp-
växt drev pappan en bilverk-
stad där det företrädesvis 
skruvades med tyska märken 
och när körkortet tagits skulle 
det givetvis vara en ordentlig 
bil från detta land till unge 
Herr Bergman. Första bilen 
blev en Golf som snart byttes 
mot en Porsche med beteck-
ningen 914 och sedermera 
911. Men när första 911:an 
skulle bytas in mot en gul 911 
Carrera fick Ulf syn på något 
annat intressant lite längre in 
i bilhallen. Bilen som fångat 
hans uppmärksamhet var en 
Le Mansblå Alfetta GT och 
om det nu finns något som 
heter ”kärlek vid första ögon-
kastet” var det just detta som 
drabbade Bergman. Utan att 
veta det vid denna tidpunkt 

1900-GARAGET; 
MED PASSIONEN 
SOM DRIVKRAFT

      Klöverbladet hälsar på

En av bilarna som satte igång alltihop, Ulf Bergmans nästan färdigrenoverade 1900 Super från 1957.
Anspråkslös entré, det är innanför dörrarna som magin finns…

TEXT OCH FOTO: MIKAEL ERIKSSON
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hade han drabbats av det i 
princip obotliga Alfa-viruset 
och trots att bilar från såväl 
Maserati som Ferrari passerat 
genom Ulfs värld så har det 
sedan den där dagen i bilhal-
len varit Alfa Romeo som han 
vurmat mest för. Lite kuriosa 
i sammanhanget är att han 
nyligen hittade och köpte 
tillbaks just denna bil och 
kommer att renovera den till 
ursprungligt skick.

Ulf Hellström växte upp på 

flottiljer med en far som var 
stridsflygare och genom hela 
Ulfs uppväxt hade speciella 
bilar som Lancia, Alfa Romeo 
och andra uddabilar. Genom 
att följa med på klubbträffar 
och vara med och skruva 
på sin fars bilar lades grun-
den för ett gediget tekniskt 
intresse. Ulf hamnade så 
småningom själv i flygvapnet 
som officer under många år 
för att efter en tid som egen-
företagare landa i läraryrket. 

Under hela denna tid hade 
också han liksom sin far ett 
antal udda bilar både som 
bruksbilar och entusiastbi-
lar, företrädesvis europeiska 
bilar och inte sällan italienska 
skönheter. (kollegan Bergman 
inflikar att det finns bildbevis 
för att det även förekommit 
amerikanska bilar…).

En bit in på nuvarande 
milleniet började Hellström 
tröttna allt mer på läraryrket 
samtidigt som bekante Ulf 
Bergman hört att Hellström 
var intresserad av äldre 
Alfor från 50- och 60-talet. 
Bergman hade en tidig myck-
et tidig Giulia som han ansåg 
att Hellström behövde i sitt 
liv…

Vid ett besök i Bergmans 
hobbygarage för att titta 
på ovan nämnda Giulia fick 
Hellström istället syn på två 
fyradörrars 1900 Berlina som 
Bergman varit i Norrland och 
hämtat hem. Nittonhundrorna 
väckte omedelbart Hellströms 
intresse; detta var ju bilen 
som Jocke Bonnier skördat 
framgångar med på rally-

vägarna under 50-talet, så 
istället för Giulian blev det 
en 1900 Berlina som bytte 
ägare. Förutom själva affä-
ren kom de överens om att 
dessutom renovera bilarna 
tillsammans och Hellström 
lyckades också förhandla sig 
till att han skulle få husera i 
Bergmans garage, ett gara-
ge som han redan då börjat 
kalla 1900-garaget i inlägg på 
Facebook.
– MAN SKA HA KUL PÅ JOBBET

När arbetet med att reno-
vera sina nittonhundror tog 
fart var de tämligen ensamma 
i Sverige om att skruva med 
denna Alfa Romeomodell 
vilket ledde till att de började 
dammsuga Sverige efter bilar, 
delar, kunskap och litteratur 
rörande denna modell. Deras 
redan gedigna kontaktnät 
växte ytterligare och de upp-
täckte att deras gemensam-
ma kontaktnät gav dem stora 
möjligheter och så smått bör-
jade även vänner och bekanta 
att nyttja deras tjänster på 
olika sätt. Ungefär vid denna 
tid beslutade de att utveckla 

sin hobbyverksamhet till ett 
företag, något som blev mer 
eller mindre tvunget för att 
kunna sköta saker och ting 
på ett vettigt sätt. 

Ulf Hellström om den för-
sta tiden: – Vi startade det 
där och satt där och det blev 
bara mer och mer jobb tills 
vi en dag sa att -Nä, så här 
mycket business vill vi ju inte 
göra men vad är det vi vill 
egentligen?

Efter att ha funderat länge 
och diskuterat ännu längre 
kom de fram till att den störs-
ta farhågan var att om man 
har det intresse som man 
brinner för som yrke är risken 
stor att det bara blir business 
av alltihop och där ville ingen 
av dem hamna. Svårigheten, 
kom de fram till, var att hålla 
en balans mellan att behålla 
en hobbybilsanda samtidigt 
som man driver en affärsverk-
samhet där man ändå kan 
leva på det man gör.

Ulf Bergman flikar in: – Det 
är många gånger vi stannar 
upp och frågar oss; Är det 
här roligt eller ska vi skita 
i det här? Alltså…inte hela 
prylen men just den här affä-
ren…det har hänt flera gånger 
att vi har backat för att det 
är för mycket affär bara och 
inget mer.

Hellström igen: – Ska men 

koka ner vårt mål på något 
vis så är det så här: ”Dum i 
huvet” är man om man syss-
lar med det här, rik blir man 
inte men vi ska ha kul och 
slippa ”skitjobben” vi hade 
innan och ändå ha mat på 
bordet och ungefär där är vi 
idag.
INNANFÖR DÖRRARNA

Vad är det då man möts 
av när man kliver in genom 
den något anspråkslösa 
entrén till 1900-garaget? Ja, 
just den här gråbruna febru-
aridagen kan det väl närmast 

beskrivas som en liten oas av 
spännande fordon och prylar 
som fyller verkstadshallen. 
Givetvis är det många Alfor 
men denna kväll hittar man 
även Porsche 914, Ferrari 308 
Gr4, Lancia A112 och Triumph 
2500 i lokalen. Här huserar 
kundbilar i olika renoverings-
stadier och skick tillsammans 
med Hellström och Bergmans 
egna bilar och 1900-garagets 
bilar.

Lokalen där 1900-garaget 
har huserat i dryga tre år är 
förutom verkstadsytan inredd 

En skönhet från svunna tider. En vackert patinerad 1900 Super Sprint som lämnats in av sin italienske ägare för 
en helrenovering av motorn.

Att plocka ur drivpaketet ur en Lamborghini Countach kräver förutom 
duktiga mekaniker en hel del förberedelser. När man inte håller på med 
standardkonstruktioner är ofta det förberedande arbetet tidsödande men 
essentiellt för ett gott resultat.

med diverse bildelsutsmyck-
ning och en trevlig ”myshör-
na” med sköna soffor där 
man kan ta sig en kopp kaffe 
eller te. Lokalen var lite stor i 
början men tack vare att de 
själva gjort allt arbete med att 
rusta upp den kunde de flytta 
in här 2016 och man kan väl 
säga att de växt in i lokalerna.

En fråga som osökt far 
genom mitt huvud är vilka 
bilar som är ”målgruppen” 
och vilka typer av jobb man 
åtar sig. Målgruppen är euro-
peiska bilar och egentligen 
upp till 80-års modell enligt 
Bergman men här protesterar 
omedelbart Hellström: – Den 
rullande trettioårsregeln är 
ju nå´n sort regel att förhålla 
sig till och då är vi uppe på 
89-års modell i nuläget men 
det handlar mer om ägarens 
förmåga att smitta oss med 
sin entusiasm vare sig det 
gäller en hörapparatsbeige 
Ford Escort eller en Alfa 
Romeo 164. Däremot har vi ju 
andra vi kan rekommendera 
till de som har önskemål som 
inte vi tycker är så kul…

Kundkretsen hos 
1900-garaget består av vitt 
skilda typer. Det kan vara 
någon som insett att reno-
veringen dom jobbat med 
i många år inte kommer bli 
färdig ”i tid” och därför söker 
hjälp medan en del har fullt 

Paradiset för Alfista? Bilarna i hallen bjuder på en rik variation, inte minst vad det gäller äldre Alfa Romeos i 
olika renoveringsstadier. Giulietta Spiderkaross, 2000 GTV ”Bertonecoupé” och 2000 Spider från 1960 kan få 
vem som helst att tappa andan.

Prydligt. Slutmontering av en nyrenoverad bil är ju givetvis det roligaste men många orkar med allt arbete som 
är innan man kommer dit. Då kan det vara lämpligt att lämna bort arbetet istället.
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upp med karriär och familj 
och vill bara köra sin bil, inte 
skruva med den. Alla typer 
finns, kort sagt.

– Sedan har vi ju hips-
tergänget också, inflikar 
Hellström. -Dom är lika myck-
et entusiaster som vem som 
helst, är mycket pålästa och 
kunniga men kan eller vill 
oftast inte skruva. I många 
fall är det också så att deras 
entusiastbil är ett sorts attri-
but som ingår i deras livsstil 
så det är ju lite av en ny typ 
av bilentusiaster.

När man sitter ner och 
pratar med Ulf & Ulf slås man 
av dras entusiasm, till exem-
pel när de berättar om när 

dom hade en Alfa 6 som dom 
skruvade en del med i firman. 
Det är med illa dold förtjus-
ning som det redogörs för hur 
unik en Alfa 6 är för under-
tecknad som i ren okunskap 
trodde att det bara var en lite 
putsad Alfetta…entusiaster 
var ordet!

Hur mycket man har 
att göra varierar lite med 
årstiderna där januari och 
februari vanligtvis är lite 
lugnare. Framåt vårkanten 
handlar det mycket om vanlig 
service med oljebyten och 
genomgång av bromsar inför 
besiktning där 1900-garaget 
ibland ombesörjer att bilen 
blir besiktigad också.

Förutom service eller min-
dre reparationer får de också 
in bilar där större eller mindre 
renoveringsarbeten skall utfö-
ras. Det är inte helt ovanligt 
att man får ta över en påbör-
jad renovering där ägaren 
kört fast eller helt enkelt inte 
har tid. Att få in en bil som 
någon annan demonterat och 
kanske har gjort en del jobb 
på är ju givetvis en utmaning 
på många sätt. Mycket tid går 
åt till att skaffa litteratur, bilder 
och kunskap, bl a genom det 
gemensamma kontaktnätet 
eller som Bergman uttrycker 
det: – Vi känner ju en hel del 
gamla gubbar som har jobbat 
med de här bilarna för länge 

se´n, som är pensionärer idag 
och det gäller att ta vara på 
deras kunskap innan den 
försvinner. Att få tag i delar 
kan också vara en utmaning 
men där har 1900-garaget 
stor hjälp av Per Wadén och 
hans Areseparts (areseparts.
se) som skaffar fram det 
mesta genom sitt personliga 
kontaktnät. 
FRAMTIDSPLANER 

OCH DRÖMBILAR

Nu är det ju inte heller 
Bergman och Hellström som 
utför allt arbete. Areseparts 
är ju som nämns ovan en 
samarbetspartner och de 
har också ett antal meka-
niker, plåtslagare, lackerare 
med mera som arbetar för 
1900-garaget på olika vis.

Bergman om möjlighe-
terna som detta ger: – Detta 
gör ju att vi kan ta in den där 
avstannade renoveringen av 
Bertonen som stått still i tre 
år i väntan på rostlagning och 
sedan skicka den till ”vår” 
plåtslagare som fixar jobbet 
på några veckor. När vi fyra 
veckor senare ringer upp kun-
den och säger att bilen är klar 
svimmar dom ju nästan men 
så är det ju, vissa moment 
ordnar vi väldigt fort jämfört 
med en renovering hemma i 
garaget.

Hur man jobbar med 
bilarna, i vilken takt och på 
vilken nivå är något som man 
kommer överens om ifrån fall 
till fall. I längre projekt faktu-
reras exempelvis vissa kunder 
en summa som man kommit 
överens om varje månad och 
då det är den budgeten man 
har att förhålla sig till, andra 
sätter en maxgräns och så 
vidare. Detta finns alltså 
ingen fast regel kring utan 
det bestämmer man ihop 
med kunden för det aktuella 
projektet.

Framtiden då? Vad finns 
det för planer för att eventu-
ellt utveckla idén som ligger 
till grund för 1900-garagets 
verksamhet?

Hellström: – Vi har ju vart 
inne på att man skulle ha en 
”allt-i-ett-tjänst” där kunden 
har en uppställningsplats 

genom oss, vi ser till att bilen 
blir startad och körd någon 
gång i månaden och att den 
finns tillgänglig servad och 
klar när säsongen börjar, som 
en sorts abonnemang där 
ägaren aldrig behöver funde-
ra på om bilen är tankad, är 
oljan bytt, är batteriet laddat 
och så vidare. När han sedan 
har kommit hem lite tidigare 
från jobbet och vädret är 
vackert kanske han funderar 
på om han skall ta en gol-
frunda men nej, jag tar en tur 
med bilen istället…

Bergman: – En sak som 
kommer upp hela tiden i vår 
bransch är ju miljödebatten 
som ligger lite som en konst-
gjord skugga bakom oss. Att 
den skulle hota gammelbils-
grejen tror jag inte, det kul-
turella och historiska värdet 
kommer att överbrygga pro-
blemen så hobbyn kommer 
alltid finnas kvar och bensin i 
någon form kommer alltid att 
finnas till gammelbilarna. Det 
kommer säkert att bli dyrare 
och begränsningar kanske 
införs. Kanske kommer du att 
behöva sätta på en kataly-
sator, något som redan finns 
och som vi diskuterat om vi 
skall erbjuda kunderna.

Hellström: – Egentligen är 
det ju inte konstigare att mon-
tera en katalysator än att som 
vi redan erbjuder, montera en 
brytarlös fördelare eller bättre 
kylfläkt för att förenkla använ-
dandet av din entusiastbil. 
Det är ju åtgärder som är fullt 
acceperade idag så varför 
skulle montering av en kataly-
sator inte vara det?

Samtalet glider slutligen in 
på drömbilar och när jag fråg-
ar vad dessa entusiaster har 
för drömbilar är Ulf Bergman 
snabb: – Alfa Romeo 2900 8c 
Lungo! Jag har ju haft några 
2500:or, bl a 6c 2500 Freccia 
som är fantastiska bilar men 
dom har jag ju redan haft så 
det är ingen dröm längre. 
Drömbilar ska ju vara ”onåba-
ra” annars är det ingen dröm.

Ulf Hellström är inte lika 
rak i sitt svar på samma 
fråga: – Ja, jag har drömbilar 
också men det är olika från år 

Det är inte bara bilar hos 1900-garaget, en Rex Speedy från 1946 fanns 
också att beskåda.

På lyften stod en underbart vacker GT Junior i färgen ”Giallo Ocra” där slutmontering påbörjats.

Ulf Hellström vid en Simca 8 Sport från 1950, bilen som av Nordisk Motor Tidning 1950 omnämndes med: ”Det 
är sådan sportslig ras, fart och kraft över dess rena och okonstlat sköna linjer och sådan harmoni över hela bilen 
att man lugnt kan påstå, att det är den vackraste seriebyggda bil som någonsin lämnat en fransk fabrik. Simca 8 
Sport är helt enkelt ett oöverträffat mästerverk!”

till år. Jag tycker nog att det 
är så att kärleken till bilarna 
består men objekten varierar. 
Jag har ju till exempel en 
1900 Ti och det är en sorts 
drömbil och kommer det att 
vara tills den är klar och jag 
har ägt den under ett antal 
år men sedan vet man ju inte 
vad som händer. Jag har en 
Comète Monte Carlo, byggd 

av Facel, och det är också en 
drömbil för jag äger den men 
den är inte klar och jag kan 
inte köra med den och det är 
långt dit. Men det är en bil jag 
ser fram emot och drömmer 
om att köra den ner i Europa 
och så vidare…

Diskussionen om drömbilar 
och definitionen om vad en 
drömbil är fortsätter och det 

Ulf Bergman ”på kontoret”  i full färd med att leta delar för det fortsatta arbetet.

är här jag så småningom läm-
nar dessa herrar, sittandes i 
skinnsofforna på 1900-garaget 
med en kopp kaffe (Bergman) 
och en kopp te (Hellström, 
utan socker för jag tog sista 
biten!) diskuterar dessa två 
entusiaster bilar och drömbilar 
med en passion som också är 
grunden och drivkraften till det 
som idag är 1900-garaget.
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När Giulian lanserades på 
Alfas 105-årsdag den 24 juni 
2015 såg framtiden för Alfa 
väldigt ljus ut. Märket var 
tillbaka - på riktigt! Här kom 
en riktigt körmaskin i en tid 
då allt fler hade börjat gan-
ska öppet fundera om det 
var dags att skrota märket. 
Eller sälja det till VW. Vilket 
för vissa var samma sak. 
Dessutom var man tillbaka 
med en motor vars häst-
kraftsantal fick en att läsa 
både en och två gånger för 
att ta in och tro på. Lägg till 
bakhjulsdrift, snygg design 
och allt detta paketerat i en 
grandios premiär.… Ja, allt 
såg bra ut. Vad i hela friden 
skulle kunna gå fel med en 
sådan lansering?

När den uppdaterade 
affärsplanen presenterades 
under hösten 2019 visste 
vi svaret; en hel del skulle 

gå fel, och detta skulle få 
stora konsekvenser för såväl 
modellflora som för märkets 
framtid. 

Så, vad gick fel? Så här 
i efterhand så kanske det 
var som om FCA tiggde om 
det, men det är ju alltid lätt 

att vara efterklok, och det är 
precis det jag kommer vara i 
denna artikel! Efter att ha läst 
en hel del på ämnet, lyssnat 
på intervjuer och egentligen 
alltför många timmars surfade 
vill jag hävda att misstagen 
kan grupperas i fyra områden:
- Frontalattacken mot den 
 tyska trojkan
- Den påkostade plattformen
- Bristen på moderna funk-
 tioner för Infotainment/
 säkerhetssystem
- Prisbild/finansierings-
 möjligheter

FRONTALATTACKEN MOT 
DEN TYSKA TROJKAN

Alfa vill slåss i den klass 
som kallas ”premiumklassen”. 
Man kan tycka precis vad 
man vill om varför klassen 
heter så och vad den egent-
ligen innehåller, men den har 
blivit en de facto-standard 
och innehas av de tre tyska 
tillverkarna Audi, BMW och 
Daimler med sin produkt 
Mercedes-Benz.

Vid lanseringen valde FCA 
att låta Giulian gå i frontalan-
grepp mot dessa tre. Att låta 
en Giulia Q, med en lös och 
ledigt klädd förare i skjorta 
och jeans, riktigt smiska troj-
kan med en riktigt bra varvid 
(den numera lätt legendariska 
på 7:32) på Nürburgrings 

nordslinga och därmed på 
tyskarnas hemmaplan lär ha 
varit på gränsen till förödmju-
kande för tyskarna. Notera 
också att det inte kom upp 
snabbare tider från någon av 
dessa tre tyska märken. Men 
tro inte att de inte försökte…

Att presentera en utma-
nare i premiumsegmentet 
är en sak, det händer ju titt 
som tätt, men att förödmjuka 
tyskar på hemmaplan lär inte 
ha setts med blida ögon i 
vare sig Ingolstadt, Stuttgart 
eller i München. Då Giulian 
lanserades som en utmanare 
mot samtliga tre tillverkare, 
fick den jämföras inte bara 
mot ett märke (kanske BMW 

hade legat närmast) utan 
samtliga tre. Det är inte lite att 
begära att en helt ny produkt 
ska vara lika bra som de tre 
märkenas bästa sidor tillsam-
mans. Det visade sig snart 
att bilen faktiskt var bra, men 
Audi hade fortfarande bättre 
sammansättningskvalitet, 
Mercedes var fortfarande lite 
komfortablare och nog hade 
BMW överlag bättre motorer, 
osv osv. Så Giulian fick kritik 
från olika vinklar, beroende på 
vad det jämfördes med. Det 
fanns alltid någon sida som 
var bättre hos någon hos 
tyskarna. 

Och här visade sig att de 
tyska märkena höll varandra 

TEXT: LARS NARVSELIUS
FOTO: ALFAROMEO.COM

VAD GICK FEL?

om ryggen rätt bra. Det var 
inte alls svårt för journalister 
att få testa Giulian samtidigt 
mot dessa tre märken; tvärt-
om. Så, istället för en-mot-
en blev det ofta en-mot-tre. 
Moraliskt kanske orättvist, 
men i den stenhårda kon-
kurrensen som finns inom 
bilindustrin var detta spelets 
regler.

Jag satt och lyssnade på 
Marchionne i hans sista fram-
trädande, bara någon månad 
innan han hastigt avled, och i 
den utfrågningen var han rätt 
öppen med att man faktiskt 
funderade på att stoppa lan-
seringen och börja om igen. 
Det hade visat sig att Giulian 



22    KLÖVERBLADET  NR 5-6 2019 KLÖVERBLADET  NR 5-6 2019    23

var så bra att tyskarna tog 
den på allvar, men då FCA 
valt en storslagen strategi 
blev responsen från motstån-
det lika storslagen. 

DEN PÅKOSTADE 
PLATT-FORMEN

Att Giulian var bra var 
tack vare den nyutvecklade 
Giorgio-plattformen, vilket 
fick Giulian (och dess syster 
Stelvion) att bli prisad inte 
bara en eller två gånger, utan 
hela 165 (!) gånger. Tyvärr så 
visade sig plattformen vara 
mer komplex att utveckla 
än vad man först hade trott, 
så utvecklingstakten fick 
dras ned för att reducera 
kostnaderna. Konsekvens? 
Senareläggning av nya pro-
dukter. Och kanske inte 
lansering alls av vissa. Detta 
var något som också konsta-
terades under Marchionnes 

levnadstid, då den ned-
skalade affärsplanen som 
FCA:s nya CEO Mike Manley 
presenterade under hösten 
2019 sågs av flera på soci-
ala medier som statskupp, 
strypsnara alternativt beviset 
på Alfas slutgiltiga dödsdom 
där de spännande modellerna 
ersatts av säkra försäljnings-
objekt i form av SUV:ar. Även 
med Marchionne vid rodret 
hade man varit tvungna att 
minska på ambitionsnivån, 
och hade Giulian sålt bätt-
re (och till viss mån även 
Stelvion) så hade det ju varit 
än mindre anledning till en 
reducerad affärsplan.

BRISTEN PÅ MODERNA 
FUNKTIONER FÖR 
INFOTAINMENT/
SÄKERHETSSYSTEM

I en större undersökning 
av IBM visade det sig att 

uppkoppling är det näst vik-
tigaste kriteriet, efter priset, 
vid köp av en ny bil. Giulians 
infotainmentsystem var redan 
vid starten rätt beskedligt 
med väldigt begränsad funk-
tionalitet och rätt rudimentär 
grafik och har sedan dess 
inte direkt åldrats med behag 
efterhand som tyskarna pre-
senterat än den ena och än 
den andra uppdateringen. I 
ljuset av detta är det därför 
svårförklarat att under de 
fyra år som Giulian funnits 
har uppdateringarna varit 
nästan obefintliga, vilket skall 
ställas i ljuset av att Giugio-
plattformen togs fram på lite 
drygt 2 år.

Vid lanseringen sade bland 
annat Reid Bigland (dåva-
rande FCA:s försäljningschef 
för USA) att man inte trodde 
att den typiske Alfaköparen 
efterfrågade avancerade 

säkerhetssystem eftersom 
detta var förarens bil. Denna 
hypotes har i efterhand visat 
sig mindre bra. Här kan 
man inte skylla på tyskarna, 
tvärtom har de bara visat hur 
långt efter Alfa är, ett avstånd 
som ökat de senaste åren. 
Giulian lanserades med ett 
rätt ålderstiget infotainme-
ntsystem som möjligen var 
modernt tio år tidigare, men 
varför detta monterades i en 
helt ny bilmodell 2015 är för 
mig personligen fortfarande 
en gåta. Eftersom mer avan-
cerade system fanns redan 
då inom koncernen så kan 
det inte ha varit av ren snål-
het. Och på säkerhetssidan 
fick Giulian en högst rudimen-
tär utrustning, som lika tydligt 
visat hur lite FCA har att 
erbjuda mot de tre tyska pre-
miummärkena. Som ett litet 
exempel är Alfa år 2019 ett 
av få märken på marknaden 
som inte erbjuder strålkastare 
med full LED. Och då har jag 
inte nämnt möjligheten att få 
laserljus. 

Sent skall syndaren som 
bekant vakna, och när detta 
skrivs lanseras just en kraftigt 
uppdaterad Giulia för model-
året 2020. Och fokus för upp-
graderingen? Jepp, en rejäl 
uppgradering av just infotain-
ment och avancerade säker-
hetssystem visar att man tagit 
åt sig den rätt samstämmiga 
kritiken. Denna uppdatering 
borde betyda en hel del i för-
säljningshänseende, och då 
kommer vi till ytterligare ett 
problemområde.

PRISBILD/FINANSIERINGS-
MÖJLIGHETER

Med ett föråldrat infotain-
mentsystem och avsaknad av 
avancerade säkerhetssystem 
blir det än svårare att avkräva 
priser på samma nivå som 
trojkan. Försäljningen av 
Giulia (speciellt), men även 
Stelvio, har inte på något vis 
uppfyllt förhoppningarna, 
och nedgången har blivit 
kraftigare på senare år. Som 
ett exempel kan en köpare 
i Sverige idag leasa en Audi 
A4 för några hundralappar 

billigare per månad än en 
motsvarande Giulia, som 
då dessutom inte kan visa 
samma modernitet komfort- 
och säkerhetsmässigt som 
den tyska produkten kan. 

Det blir svårt att sälja ett 
märke som både ligger efter 
teknikmässigt och som dess-
utom är dyrare. Oavsett hur 
rolig den är att köra är det för 
de flesta köparna pengarna 
som till slut talar, i kombina-
tion med möjlighet till upp-
koppling. När de tyska mär-
kena kommer nästan varje år 
med nya tekniska produkter 
har FCA konsekvent valt att 
inte göra några större för-
ändringar på Giulian, som 
därmed halkat allt längre efter 
tyskarna. Och försäljningen 
dalar.

HUR SER FRAMTIDEN UT?

Den nya affärsplanen för 
modeller fram till 2022 stavas 
tre bokstäver; SUV. Giorgio-
plattformen som presen-
terades som frälsaren och 
verktyget för att Alfa skulle 
kunna återvända till fornstora 
glansdagar har nu förpas-
sats till att endast omfatta 
Giulian och Stelvion. Den nya 
mellanklass-SUV:en, Tonale, 
kommer på samma plattform 
som Jeep Compass, exem-
pelvis, vilket är oroande då 
FCA:s CEO Manley sagt att 
man satsat på att utveckla 
Giorgio-plattformen för att 
både kunna möjliggöra elek-
trifiering och mer avancerade 
säkerhetssystem. Varför då 
inte använda den?  I affärs-
planen fram till 2022 finns det 
inga nya modeller på Giorgio-
plattformen, inte ens de för-
längda Giulia och Stelvio som 
var så viktiga för den kinesis-
ka marknaden och då måste 
man fråga sig om den har en 
framtid?

Tanken med den revidera-
de affärsplanen är att stoppa 
den finansiella blödningen 
och lansera mer ”säkra” 
produkter som köpare i dag 
efterfrågar i form av olika 
SUV-liknande produkter. Det 
var inte riktigt detta Alfisti runt 
om i världen hade trott skulle 

hända när Giulian lanserades 
med buller och bång för fyra 
år sedan, och den chocken 
kommer sitta kvar en lång 
stund till. Men, om det är så 
att nya SUV:ar är verktyget 

för att få fart på försäljningen 
kan detta vara räddningen 
som gör att nya produkter 
tas fram som ligger närmare 
Alfas DNA, exempelvis de nu 
skrinlagda planerna på en 

ny 8C eller GTV. Men bara 
om försäljningen tar fart. De 
närmaste årens försäljnings-
statistik kommer därför bli en 
nagelbitare.
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En ung Luca som passa-
gerare när hans far på ett 
inspirerande sätt tar sig an  
en kurva i bergen ovanför 
Fiorano Modenese under 
ett event för klassiska bilar 
under sent 80-tal.

För en tid sedan dök det 
upp bilder på diverse sidor 
som fokuserar på motor- 
och designnyheter på en 
Montrealinspirerad, futuristisk 
Alfa Romeo som skickade 
något av en chockvåg genom 
bildesignvärlden. Flera, bl a 
Bryan Hood på magazinet 
Robb Report och Juliana 
Neira på Designboom men-
ade att Alfa Romeo borde 
göra mer än att bara notera 
intresset för designen på 
nätet och faktiskt överväga 

Luca Serafini´sLuca Serafini´s
ALFA ROMEO MONTREAL VISION GTALFA ROMEO MONTREAL VISION GT

TEXT / ÖVERSÄTTNING: MIKAEL ERIKSSON OCH LUCA SERAFINI
BILDER: LUCA SERAFINI / SERAFINISTILE

om det finns en marknad 
för en extrem vagn som 
Luca Serafini´s Alfa Romeo 
Montreal Vision GT.

Luca Serafini är en frilan-
sande concept designer och 
digital konstnär verksam i den 
för oss bilfantaster inte helt 

obekanta staden Modena i 
norra Italien. Montreal Vision 
GT skapade han under jul-
ledigheten 2018 som en 

hyllning till de starka känslor 
som hans fars Alfa Romeo 
Montreal väckte under Luca´s 
barndom. Jag kontaktade 

Luca för att få tillstånd att 
publicera bilderna på hans 
designstudie, att presentera 
sig som redaktör för ”The 
Cloverleaf Magazine” har 
öppnat dörrar förr.. Tillstånd 
fick jag tillsammans med ett 
rejält paket med bilder (en del 
kan Klöverbladet eventuellt 
vara först med att publicera) 
och en liten text om bakgrun-
den till Montreal Vision GT:

”1986 köpte min far en 
skinande blank orange Alfa 
Romeo Montreal. Bilen var 
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helt original förutom avgas-
systemet, som var ett väl-
ljudande Ansa-system. Jag 
minns första natten han kom 
hem med den mullrande 
V8:an och parkerade i gara-
get. Jag sprang ut för att titta 
och i röken som sakta lade 
sig runt bilen framträdde de 

röda bakljusen och de kroma-
de slutrören. Intrycken som 
detta gav en ung pojke blev 
början för min växande kärlek 
till bilvärlden. 

Efter denna första natt 
gick jag ofta ner för att i 
den orangea lacken studera 
Alfans linjer och former. Jag 

andades in doften från inred-
ningen när jag satt bakom 
ratten och drömde om att 
jag var en racerförare, jag 
älskade verkligen den djupt 
skålade ratten… 

Numera är inte Montrealen 
de klassiska bilarnas ”enhör-
ning” för mig men den var 

det då. Jag kan minnas mina 
känslor när jag såg på bilen; 
muskulös, dynamisk och 
aggressiv i sin design. Men 
när jag tittar på dagen bilar 
nu kan jag inte känna det-
samma som när jag var liten. 
Så när det nu har gått nästan 
tio år efter att Montrealen 

försvann ur mitt liv ville jag 
ta en titt in i framtiden för att 
återuppleva minnena från 
barndomen. Jag har här 
klätt mina minnen i en Vision 
GT-dress. Det handlar inte 
om designval eller funktions-
teknik. Jag har försökt skapa 
något subjektivt som kunde 

ta mig tillbaka till barndomen, 
något på fyra hjul som får dig 
att säga WOW!

Det är vad jag kallar 
Design för att återskapa min-
nen...”

Att Luca inspirerats av 
Montrealen är inte svårt att 

se. Från frontens strålkas-
tare med ribbor över ljusen 
och insuget på motorhuven 
till sidornas karaktäristiska 
”gälar” bakom dörrarna och 
linjen på bakdelens överkant 
kan vi se spår av Marcello 
Gandinis originaldesign från 
60-talets sista skälvande år. 

Som en motvikt till den 
mörka årstidens tråkiga 
färgpalett kan vi nu låta 
Klöverbladets läsare drömma 
sig bort för en stund till Luca 
Serafinis bilder på hur framti-
den skulle kunna te sig.
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Vi träffades på en Pizzeria 
med det Italienska namnet 
Il Padrino som sen många 
år ägs av en italienare, 
som kör Alfa. Vi var åtta 
alfafreaks, sju Ö-viksbor 
och en skåning.

Skåningen som hamnat 
i Ö-vik lystrar till namnet 
Rickard Bergh, inte helt 
okänd för många Alfaägare 
genom stort engagemang i 
Alfaklubben och på sociala 
medier. Hur hamnade han så 
långt hemifrån, jo genom en 
tjänsteförrättning i det företag 
han är anställd av.

Han är en modern männ-
iska, underrättad om vad 
som händer ute i vida världen 
genom sociala medier och 
visste, att här i vår lilla håla 
fanns en renoverare av rang. 
Nyfikenheten tog överhand, 
måste beskåda den GTV 6 
som byggts.

Mannen som orsakade 
sammankomsten genom sin 

SPONTAN ALFATRÄFF I ÖRNSKÖLDSVIK
TEXT OCH FOTO: HÅKAN NORDIN

Snygg från alla vinklar.

renovering är kristnad till Olle 
Bergström och han var med 
vid måltiden och då blev det, i 
ett sådant sällskap, naturligt-
vis mycket prat om kamaxlar, 
förgasare, insprutning och 
turbotryck m.m.

Efter måltiden bar det av 
till Olles garage inte långt 
från vår lilla stads centrum. 
Många inklusive Rickard hade 
följt renoveringen på sociala 
medier, utom vi ”lantisar” 
som haft bilen på armlängds 
avstånd. Vi visste inget, vi 
levde lugnt.

Där stod den röd och 
grann, det var svårt att ta till 
sig alla intryck, huven upp, 
allt blänkte och ni vet hur 
grann en Alfamotor, en 6:a 
kan vara, speciellt i ett så fint 
motorrum.

Han gjorde som Kajsa 
Warg sa, man tager vad man 
haver men då gällde det mat 
nu gällde det en risig Alfetta 
GTV som inhandlades 2004, 

med enfyrcylindrig motor 
och nerplockad kaross. 
Karossarbetet påbörjades 
ambitiös som brukligt är, 
rostlagning, spackling, många 
timmar, lika brukligt är att 
efter ett tag tryter lusten. Här 
kan man säga att gonggong-
en räddade Olle, arbete i 
Norge en period pausade 
renoveringen i närmare tio år. 
Lika fullt var det Norgearbetet 
som gjorde att lusten åter-
vände. Vid ett besök på 
Vålerbanan i Norge såg han 
en jättefin Alfa GTV 6 och 
då återvände lusten. Bilden 
var helt klar för honom, egna 
idéer växte fram i huvudet 
och vem vet kanske periodvis 
störde det nattsömnen också.

 Den påbörjade Alfetta- 
renoveringen omintetgjordes 
för nu skulle det bli en GTV 
6 med en sexcylindrig  Alfa 
164 motor. Vi alla förstår väl, 
att pula dit en sexa där det 
tidigare suttit en fyra gör sig 

inte själv, eller hur. Tre bilar 
och lika många motorer fick 
släppa till delar för att få till 
denna ”pärla”. Det gäller att 
räkna ut det in i minsta detalj, 
som exempel att kylaren från 
en SAAB passar utmärkt, 
låter som att det bara var att 
lyfta i den, icke, så enkelt var 
det inte.

Om inte allt, så det mesta, 
har han tillverkat och byggt 
om själv, lackering inkluderat. 
För att kunna lackera i det 
nymålade garaget, ja då byg-
ger man ett plastgarage inne 
i det befintliga med en utsug 
på yttervägen. Enkelt!!!

    Avståndet till pedaler 
och ratt är ”måttbeställt” även 
växelspaken är precis place-
rad vilket ger för korta snabba 
växlingar. För att få nära till 
växelspaken blev länken från 
spak till lådan lång men utan 
något som helst glapp.

   Jag fick en provtur och 
det är bara att konstatera, 

det tog undan ordentligt, ryg-
gen mot ryggstödet och håll 
i hatten. Hård fjädring är ett 
måste på sådana fartvidun-
der, ändå tänker han använda 

den i mindre omfattning som 
bruksbil.

  Mannen bakom under-
verket lystrar till namnet Olle 
Bergström, 33 år gift två barn 

fin villa ännu finare garage, är 
till professionen produktions-
tekniker på BAE System här 
i Ö-vik.

På min fråga hur hinner 

du hålla allt i det skick du har 
det, blev svaret: tidsplanering. 
Då fick jag svar på, varför jag 
inte hinner med så mycket.

Efter provturen pustar vi ut vid bergets topp.

Hög klass även här, som i en flygplanscockpit.

Motorrum av högsta klass.

Här registreras det mesta utom höjd över havet.

Byggmästaren själv Olle Bergström i bakgrunden en BMW motorcykel 
som byggdes lite i förbifarten.
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Club Alfa Romeo Svezias fototävling 2019
I somras utlyste vi en fototävling där medlemmarna uppmana-
des att skicka in sina Alfa Romeorelaterade bilder. Ett antal fina 
bilder att låta sig inspireras av har kommit in som vi presenterar 
i detta nummer.
Vi arbetar med att få till en röstningsfunktion, antingen på alfa-
romeo.org och / eller i Facebookgruppen Alfisti Sweden och 
teknikaliteterna med det är lösta meddelas det på dessa platser. 
Håll utkik!
Men nu till bilderna!

Bild 1: Rasmus Fredell är endast 19 år och tillhör därmed en ny 
generation Alfa Romeoägare. Han har fotograferat sin första Alfa, 
en 159 SW i en vacker solnedgång.

Bild 2: Lars-Åke Olsson har tycker att man upplever en Spider 
bäst under en vårdag i Toscana. Det är svårt att säga emot det 
påståendet!

Bild 3: Magnus Holm har skickat in en bild på sin Giulietta 

Spider i magiskt sommarkvällsljus framför Bohusläns klippor.

Bild 4 och 5: Roland Sjölander använder föredömligt nog 
sina italienska kvalitetsvagnar under alla årstider. Bilderna är 
tagna med en veckas mellanrum i oktober, 164:an i norska 
Gudbrandsdalen och Giulian ute vid havet i Höga Kusten.

Bild 6: Utsikten från Andreas Barbunopulos garage är utan 
tvekan angenäm. En ”Stepnose” från 1969 samt en Spider från 
1971 som smyger sig in i bilden.

Bild 7: Gabriel Eriksson låter sin Giulietta Sprint -59 vila sig lite i 
Gelleråsens depå efter några kvicka varv på banan.

Bild 8 och 9: Gunilla Andersson fokuserar på 147 GTA. Nos mot 
nos i ett GTA-möte och en 147 GTA i svensk lantlig sommarmiljö.

Bild 10: En del är ju inte så förtjusta i hösten men Ronnie 
Nilsson fann lite konstnärlig inspiration i de vackra färgerna i 
kombination med en Alfa Romeo GT från 2005.
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Årets ”nötter” består av 25 frågor av flervalstyp. Maximalt antal poäng är således 25. För att göra det lite svårare finns 
det frågor med mer än ett rätt svarsalternativ. Du får alltså poäng på frågan oavsett vilket av dessa du väljer men kan 
skaffa guldstjärnor genom att pricka in det eller de övriga rätta också. Men var försiktig, svarar fel riskerar du att inte 
få poäng på frågan. Antalet guldstjärnor kan fälla avgörandet om flera tävlanden hamnar på samma resultat. Tänk på att 
motivera dina svar, en bra motivering kan hjälpa dig även om svaret inte är rätt. Alla hjälpmedel är naturligtvis tillåtna 
och det är just detta som gör det så svårt för nötredaktören. Domarkollegiet är enväldigt och svarar således bara inför 
Vår Herre och Greta Thunberg. Första pris är ett års fritt medlemskap och naturligtvis hedersomnämnande i CAR.  

1. (kuriosa i bilvärlden)

Omkring år 1960 tillverkade Maserati en av världens snabbaste, dyraste 
och mest åtråvärda GT-bilar. Det sägs att det var Shahen av Iran som var 
upphovet till modellserien som kom att bestå av ett trettiotal bilar. Han 
tyckte att 3500 GT var för vanlig och att den inte hade tillräckliga fartresur-
ser. FIA hade nyligen begränsat cylindervolymen på tävlingssportvagnar till 
tre liter och Maserati stod med tre motorer på 4,5 liter till modellen 450S 
utan att ha användning för dem. Ingenjör Alfieri lät då förstärka chassit i 
3500 GT så att det skulle klara en starkare motor. Touring fick i uppdrag 
att rita och bygga en kaross, Shahens bil var ett faktum och modellen 5000 
GT hade fötts. Två av karosserna ritades av Frua och det är enligt mångas 
mening de vackraste. Ett exemplar köptes av Aga Kahn som lät utrusta 
bilen med något som var mycket ovanligt. Vad?

1. En kaffebryggare

X. Ett makeup set för för sin älskarinna

2. En skivspelare

3. (karakteristika för Alfa Romeo)

”Orangutangkörställning” var ett 
uttryck som beskrev hur man satt 
i flera Alfa Romeo-modeller från 
60- och 70-talet. Bäst passade 
bilarna en förare med korta ben 
och extremt långa armar. Det fanns 
dock ett undantag och det lär ha 
berott på att konstruktören var lång 
till växten. Vad hade han för natio-
nalitet?

1. Rysk

X.   Österrikisk

2.   Tjeckisk

L ycka till och GOD JUL!

2. (auktionsfirmornas favorit)

På tal om klassiska bilmo-
deller så föddes en sådan 
hos Autodelta (Alfa Romeos 
tävlingsavdelning) i Milanos 
utkanter ungefär samtidigt 
som Maserati slutade tillverka 
5000 GT. Carlo Chiti presenterade då en bil som var avsedd att köras i det 
internationella sportvagnsmästerskapet. Bilen kom att byggas i en mängd 
olika versioner däribland en landsvägsversion som idag hör de högst betal-
da bilmodellerna i världen. Bilen gav även namn åt en av Alfa Romeos stan-
dardmodeller som var i produktion i mer än tio år. Om du nu tror att frågan 
är vad bilen kallades, då tror du fel. Så lätt ska du inte komma undan. Bilen 
fick beteckningen 33 eller Tipo 33, frågan är istället varför den fick denna 
beteckning. 

1. Carlo Chiti var stark troende och inspirerades av att Kristi återuppstån-
 delse skedde år 33.

2. 33 var en produktbeteckning i 105-serien

3. Bilen var 3,3 fot hög

6. (unik kvinna)

Det finns hittills bara en kvinnlig F1-förare som tagit VM-poäng. Vad har 
hon med bilen på bilden att göra? 

1. De bär samma namn

X.  De kommer från samma stad

2.  Detta var hennes personliga bil 

8. (plagieringsmästare)

Designen på Volvos bilar 
var förr ofta kopierade 
från italienska model-
ler. Amazon hade Alfa 
Romeo 1900 som före-
bild, P1800 bar Fruas 
design men vilken ita-
liensk bil, med motor från Alfa Romeo, kopierades för modellen Volvo 144? 

1. ISO

X.   OSI

2.   ASA

9. (Motorhistoria)

I början av 70-talet var det 
många som trodde att wankel-
motorn var framtidens lösen. 
Mycket pengar investerades 
i att ta fram nya motorer för 
bilar, motorcyklar, ja t o m en 
helikopter drevs av wankelmo-
tor. Så småningom upptäckte 
man att motorn hade en del 
svaga punkter och undan för 
undan försvann den hos de flesta tillverkare utom hos en. Men det är inte 
detta som är frågan. Tillverkaren som höll ut längst var Mazda vars wan-
kelmotor var i produktion till 2011. Mazda har t o m vunnit Le Mans 24h 
med en wankeldriven bil. Frågan är nu istället hur motorn fungerar. Hur 
många gånger per rotationsvarv på utgående axeln tänder en tvåskivig 
wankelmotor? Om du jämför detta med några kända bilar, vilken har då 
samma antal tändpulser per rotationsvarv?

1. Fiat 500 Twin Air

X.  Saab 92

2.  Alfa Romeo Montreal

4. (Rosso Corsa)

Vanderbilt Cup var en 
amerikansk biltävling som 
började köras redan 1904. 
Tävlingarna lockade även 
deltagare från Europa och 
var mycket populära hos 
publiken. För att göra dem 
lättare att följa kördes de 
med nationslag där varje 
land tilldelades en egen tävlingsfärg. Detta är ursprunget till att Italien 
använder rött för sina tävlingsbilar, England grönt, Frankrike blått o s 
v. Vilken var Tysklands färg?

1. Vitt

X.   Silver

2.   Brunt

5. (dubbelfråga)

Alfa 75 Twin Spark introducerades 
på marknaden 1988. Den var för-
sedd med en tvålitersmotor med 
dubbeltändning vilket andades 
gammal tävlingshistoria. Vad är 
sant om tändsystemet i denna 
motor?

1. Tändstiften var av två olika typer

X.   Motorn hade magnettändning

2.   Tändstiften var inte av märket Golden Lodge

7. (one wheel drive)

Fyrhjulsdrivning av olika 
slag blir allt vanligare. 
Tvåhjulsdrivning är dock 
det vanligaste på per-
son- och lastfordon men 
det har även funnits bilar 
med drivning endast på 
ett hjul. Nedan finner 
du en lista på sex fordon varav ett eller 
flera bara driver på ett hjul. Vilken eller 
vilka? Välj ut dessa och lägg ihop siffror-
na vid valda bilar och redovisa summan.

11. Morgan 3 Wheeler

22. Tempo Hanseat

33. BMW Isetta

44. Voisin Biscooter 

55. Piaggio Ape

66. Messerschmitt Tiger

10. (Grazie!)

Vilken känd person kan vi tacka för att 
Alfa Romeo överlevde som bilmärke? 

1. Påven

X.   Benito Mussolini

2.   Gianni Agnelli
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Svar på nötterna skall vara Nöt-Red. 
tillhanda senast 15 januari 2020.

Skicka ditt bidrag till 
redaktor@alfaromeo.org

15. (dagsaktuell fråga)

Om nu FCA (Fiat Chrysler 
Automobiles) slås ihop 
med PSA (Peugeot Société 
Anonyme), var kommer det nya 
bolaget då att ha sitt säte? 

1. Paris och Milano

X.   Amsterdam

2.   Detroit

19. (kemifråga)

Medan du står och tankar din 
Alfa Romeo med Bensin 98 kom-
mer en person förbi och kastar 
en brinnande Marlboro-fimp ner 
i påfyllningsröret på din bil. Vad 
kommer att hända då? 

1. Du har sett din kära Alfa för sista gången och befinner dig förmodligen 
 själv i livsfara

X.   Bilen sätter eld på hela stationen och du får en saftig räkning från 
 bensinbolaget

2.   Ingenting men du blir förbannad på killen som förorenat din tank

18. (för den flygintresserade)

Om du på Milanos flygplats Malpensa tar ett plan med destinationen 
Monaco, var hamnar du då? 

1. I Frankrike

X.   I Monaco

2.   I Tyskland

12. (klassisk tävlingsklass)

TI i betydelsen Turismo 
Internazionale används ännu 
på vissa av Alfa Romeos bilar. 
Begreppet var ursprungligen 
en tävlingsform som idag när-
mast kan jämföras med vad? 

1.  WRC 

X.    STCC

2.    Formel 3

11. (top selling Alfa)

Ett av Europas högsta bergs-
pass, med ett 80-tal numrerade 
hårnålskurvor, har gett upphov 
till namnet på Alfa Romeos idag 
mest säljande bilmodell. Vilken 
är den korrekta svenska stav-
ningen av biltypen?

1. SUV

X.   suv

2.   s.u.v.

13. (it’s in the air)

Honda är världens största tillverkare av förbrän-
ningsmotorer. Dessa finns i allt från motorcyklar 
till elverk och snöslungor men även i tävlingsbi-
lar. Fyrtaktare, tvåtaktare, luftkylda och vätske-
kylda motorer har byggts. Är det sant att Honda 
har tillverkat en F1-bil med luftkyld motor?

1. Ja det är sant

X.   Nej det stämmer inte

2.  Ja men den fanns bara som prototyp

14. (rykande F1-bil?)

F1-motorer är vanligtvis av typen fyrtaktsmo-
tor. Är det sant att det även funnits en italiensk 
F1-motor som arbetade enligt tvåtaktsprinci-
pen?

1. Ja det är sant

X.   Nej det stämmer inte

2.  Ja men den fanns bara som prototyp

16. (köksfråga)

Escalope Milanese är en norditaliensk 
nationalrätt. Den består av tunna skivor 
av kalvinnanlår som dubbelpanerats. 
Vad är rätt om tillredning av Escalope 
Milanese?

1. Man vänder köttbitarna i mjöl och mollica di pane och steker dem sedan 
 i par med parmaskinka och ost emellan

X.  Man vänder köttet i mjöl och rivebröd och steker det under det att kocken 
 tar sig en dubbel grappa

2.  Man vänder köttet i mjöl, sedan i uppvispat ägg och till sist i skorp-
 smulor blandat med riven parmesanost varefter det steks.

20. (bella macchina - bella donna!)

Vem har sagt: ”Den första bilen glöm-
mer man lika lite som den första kvin-
nan”?

(Gäller naturligtvis om män för kvinnor 
också men i det här fallet var personen 
som sa det en man.)

1. Stirling Moss

X.   Peter Sellers

2.   Luca Cordero di Montezemolo

21. (när du åker till Italien härnäst)

På vilket sätt avslöjar du att du är en 
äkta turist?

1. Genom att dricka cappuccino 
 efter maten

X.  Genom att äta spaghetti med 
 gaffel och sked

2.  Genom att fråga efter parmesanost till en pastarätt med fisk

23. (Kändiskunskap)

Musikgruppen ABBA är i det 
närmaste kultförklarade. Deras 
låtar kan många svenskar utan-
till och Mamma Mia är världens 
mest spelade musical.
En av medlemmarna körde 
under ett par år en Maserati 
Merak SS. Vem i gruppen?

1. Benny Andersson

X. Anni-Frid Lyngstad

2. Björn Ulvaeus

24. (High speed)

Om man som privatperson 
vill prova på hur det känns 
att färdas med en hastighet 
på över 400 km/h, och vill 
göra det på marken, vart bör 
man resa då?

1. Tokyo

X. Ängelholm

2. Shanghai

22. (Ångkunskap)

Hangarfartyget Charles de 
Gaulle, Enköping - världens 
äldsta passagerarfartyg och 
en bil från 1922. I två av fallen 
står ånga för framdrivningen 
men inte i det tredje. Vilken 
drivs inte med ånga?

1. Hangarfartyget

X. Enköping

2. Bilen 

17. (för kalenderbitaren)

Inom Formel 1 används idag 
motorer från Ferrari, Mercedes 
och Renault. Enhetsmotorer är 
dock ingenting nytt, det har 
använts även tidigare. Ett år 
vanns samtliga tävlingar av bilar 
utrustade med en tillverkares 
motorer trots att det var tre 
olika stall som använde dem. 
Detta är unikt inom Formel 1. 
Vilket var året?

1. 1951

X.   1973

2.   1986

25. (Klassisk tävling)

Filmen Le Mans ’66 går just 
nu på biograferna. Ford hade 
spenderat mycket pengar på 
att ta fram bilen GT40 som 
också tog en trippelseger 
vid tävlingen. Vilken var 
anledningen till att Ford var 
så angelägna om att vinna 
tävlingen?

1. Man ville göra reklam för 
 bilen som snart 
 skulle gå i produktion

X. Lee Iacocca (Fords vice VD) 
 var extremt intresserad av 
 motorsport

2. Henry Ford II var förbannad 
 på Enzo Ferrari
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MODELLBIL- OCH PIZZATRÄFF I VÄXJÖ
en lördag i oktober 2019

Ett litet men förväntansfullt 
gäng samlades hemma hos 
Ingemar Haglund en ”frösen” 
lördag i oktober.

I det lilla samhället Alvesta 
som ligger 20 km väster om 
Växjö byggs det nämligen 
modellbilar av världsklass.

Hemma i villan bjöds det 
först på kaffe & bulle innan vi 
guidades av Ingemar bland 
hans fantastiska byggen i 
främst skala 1/24 och 1/25, 
men även större modeller 
i skala 1/12 fanns där att 
beundra.

Man blir mer och mer 
mållös när man kan granska 
bilarna i detalj och lyssna på 

Ingemars berättelser kring var 
och ett projekt. Kreativitet, 
fantasi och humor genomsy-
rar var och en av modellerna.

Många bilar står i så 
kallade diorama, alltså står 
bilarna i en lika detaljerad 
miljö som modellen. Bland 
annat finns en bilsalong från 
året 1965 där Ingemar själv 
finns som besökare. Där finns 
även en depå från ett Grand 
Prix från 1951 där Juan 
Manuel Fangio förbereder 
sig för en runda med sin Alfa 
Romeo 159M Alfetta.

Ni kan inte kunnat undgå 
hans artiklar i klöverbladet 
den senaste åren, men att få 

TEXI OCH FOTO: MICHAEL EMILSSON

se dessa mästerverk i verklig-
heten är något man vill unna 
varje ”petrolhead”.

Efter detta styrde vi in, via 
små krokiga vägar, mot Växjö 
för att besöka Kronobergs 
Bilaffär där dom ganska nyli-
gen blivit återförsäljare för 
Alfa Romeo, Fiat och Abarth. 
Sebastian Sedin tog emot oss 
med möjlighet att få provköra 
Giulia Veloce, Stelvio och en 
liten tuffing vid namn Abarth 
595 Pista som är en vässad 
variant med bl.a. 160 Hk 
under huven. Det bjöds även 
på korv med bröd mm.

Sebastian, som är FCA-
ansvarig, berättade att han 

framöver vill se fler event 
tillsammans i Småland. Det 
låter hoppfullt, för det är san-
nerligen inget vi i klubben är 
vana vid, att återförsäljare vill 
ha med oss att göra.

Innan det var dags för 
avslutning på Pizzeria Venezia 
gjorde vi ett snabbt besök på 
Teleborgs Slott som har en 
intressant historia i sig. Idag 
ryms där hotell, konferens 
och restaurang.

Sammanfattningsvis en 
mycket lyckad lördag med en 
stor blandning av aktiviteter 
och sevärdheter.
På återseende önskar 
Smålandsmaffian.

En bilsalong anno 1965. Alla modeller av den årgången.

Mästerbyggaren Ingemar berättar om sina byggen och hur han använder 
sin kreativitet och fantasi vid byggandet.

Ingemar i skala 1/24, så självklart.

Alfa Romeo Tipo 159M 1951 med sin förare Juan Manuel Fangio.

Nya Stelvio i bilhallen.

Kronobergs Bilaffär bjöd ut till provkörning av deras Abarth och Alfa 
Romeo demobilar.

Här ses gänget plus FCA-ansvarige säljaren Sebastian Sandin, samlas 
runt en Abarth 595 Pista som fann sin nya ägare under vårt besök.

En selfie framför Teleborgs slott.  
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ÄNTLIGEN!!
TEXT OCH FOTO: INGEMAR HAGLUND

HEJ.
Ända sedan det kom ut att 

Italeri skulle släppa en helt ny 
modell i 1:12 av Alfa Romeo 
8C 2300 Monza så har natur-
ligtvis väntan varit olidligt lång 
(kanske lite överdrivet).

Modellbilar
Planen från början var att 

den skulle komma i Maj men 
försenades pga att man inte 
var nöjd med vissa detaljer.

Men så i slutet av oktober 
så levererade UPS en trevlig 
låda från Italien.

Detta är som sagt en helt 
ny modell alltså helt nya verk-
tyg och en otrolig kvalitet på 
gjutningarna.

I tider då dom flesta 
modelltillverkare har produk-
tionen i Kina så är det gläd-

jande att denna är tillverkad 
i Italien närmare bestämt på 
Italeris fabrik i Bologna.

Modellen är i Monza utfö-
rande utan skärmar men 
enligt säkra källor så ska det 
komma en Mille Miglia variant 

med dom stora skärmarna 
framöver och jag är ganska 
övertygad om att det kom-
mer att dyka upp mycket 
eftermarknadsdelar till denna 
modell också.

Den består av ca 300 

delar och har en del metallde-
lar typ grillgaller.

Fungerande styrning och 
gummihjul.

För märkning finns dekaler 
eller maskeringsmallar för att 
lacka #28 för den som vill.

Jag kommer att bygga 
den ganska rakt ur lådan 
med vissa tillägg i detaljering 
(säger jag nu, vet att det har 
lätt att spåra ur).

Korrekt kulör och klädsel-
material är inköpt. 

Detta bygge kommer ni att 
få följa i två nummer framåt 
våren hoppas jag.

För den som är nyfiken 
och vill köpa en och bygga så 
ligger priset på ca 1900:-.

Som lite uppdatering så 
får ni en liten teaser på min 
TZ1 som nu är på målrakan, 
Bilder kommer i nästa num-
mer.

BYGGHÄLSNINGAR 
INGEMAR HAGLUND
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Jag gick in i säsongen med en uppdaterad #88, denna 
gången röd och på pappret ganska väl optimerad för klass 
III. Ambitionen var tydlig, att vara med i toppen och att fak-
tiskt kunna utmana även de snabba fabriksbyggda Abarth-
bilarna och visa att man ännu inte kan räkna bort en klassisk 
Alfa. På snabba banor med långa raksträckor vet jag att jag 
är chanslös, men på de mer tekniska och kurviga banor-
na skulle jag kunna ha en chans. Målsättningen var att ta 
åtminstone en seger. Att jag inte hade möjlighet att åka till 
Mittsverigebanan gjorde dock att jag ganska direkt tappade 
mycket i sammandraget och det blev inte heller någon race-
seger. Säsongen kom istället att präglas av jakt, jakt och 

åter jakt och flera gånger har jag kunnat hålla jämna steg 
och haft nosen framme i kofångaren på den absoluta täten. 
Det har fått mig att ta i lite extra och jag har utvecklats som 
förare. Det heter ju att det viktigaste är att delta och kämpa 
väl, men visst fasen är det allra roligast att vinna (?) och jag 
har kunnat känna mycket frustration i att vara så nära men 
ändå inte kunnat räcka hela vägen fram. Men samtidigt, som 
vanligt, oerhört mycket glädje! Att köra racerbil i detta glada 
sammanhang är fantastiskt kul. Efter mycket strul under 
träning kunde jag avsluta säsongen med två för mig riktigt 
roliga race på Knutstorp. Nästa år tar vi nya tag i jakten på 
en seger!

FIRST LOOSER!
TEXT: OLA MAGNUSSON
FOTO: JAA

FOTO: KRISTINA KIA WALLIN
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En dag i slutet på 90-talet följde jag med en släkting för 
att hämta hans bil från en verkstad någonstans vid Kiviks 
utkant. Han gick in för att betala och få sina nycklar. Jag 
väntade utanför på en gård full med gamla bilar. Den ena 
risigare än den andra. En av dem fångade dock mitt intresse.

Den var vit. Lite skitig. Men väldigt ren i linjerna. Riktigt 
snygg! “Den är till salu”, sa en av bröderna som drev verk-
stan. Öppnade motorhuven. Insåg för första gången att 
även en motor faktiskt kan vara riktigt snygg!

Bortsett från att en kompis köpt en GTV 2,5 några år 
tidigare var det här mitt första möte med Alfa Romeo.

Jag frågade om bilen funkade (något ospecifik fråga av 
en bilköpare, vet). Jo, den gick att köra men hade inte kla-
rat besiktningen. Nåt fel med bromsarna, men det kunde 
de fixa på några dagar om jag ville ha den. Det räckte tydli-
gen, för plötsligt hörde jag mig själv säga “Jag köper den!”.

När jag betalat och ägarbytet var påskrivet kom jag på 
att jag i alla fall borde startat motorn innan jag gjorde upp 

FRÅN EN SKRUTTIG ALFA TILL CAR CHALLENGE

affären. Ja, ja. Vad ska man säga? Blev tydligen så förförd 
av en gammal risig Alfetta från 1977 att till och med det 
lilla jag faktiskt vet att man bör kolla när man köper bil var 
som bortblåst.

Växellådan skrapade rejält på typ alla växlar och var så 
slut att det knappt gick att få i ettan om man stod stilla. 
Men annars gick den hur bra som helst!

Gick med i Alfaklubben och tog ner Alfettan till Mantorp 
där jag hade riktigt kul med den.

Sedan dess har det hunnit bli ett par tre 75:or, ett par 
90:or och en 155:a wide body, varav tre av dem har fått 
åka med på banmöten med Alfaklubben genom åren.

Sen tänkte jag liksom bli vuxen, slängde ut allt som 
hade med gamla Alfor och skruva bil att göra och köpte 
en Toyota Prius. Njöt ett bra tag av det bekymmerslösa 
bilägande och utvecklade till och med en hatkärlek till Jeff 
Dunham.

Och sen kom 50-årskrisen. Medan jag gick omkring och 

TEXT: LASSE NYQUIST
FOTO: MIKAEL ERIKSSON, LASSE NYQUIST

funderade på om det skulle bli tatuering, MC eller både 
och hörde jag en Abarth åka förbi. Det där ljudet får ju fart 
på blodomloppet på samma sätt som en Alfa-sexa, det 
kan nog bota 50-årskrisen, tänkte jag. Och köpte en 595 
Competizione.

Det som är bra med en 595 C, resonerade jag så vuxet 
jag kunde, är att den är som ett Kinderägg (i efterhand för-
står jag att jag borde reagerat mer på den paradoxen).

Tre önskningar i en:
1. Så liten att man hittar parkeringsplats 
 precis var som helst
2. Man kan åka fler än två
3. En riktigt kul Track Day bil

(Jag medger att min prioritering där och då kan ha varit i 
annan ordning.)

Jag hängde med till Kinnekulle och till Rudskogen med 
den där lilla rackaren. Bara för att inse att tre önskning-
ar i en i själva verket bara är en enda stor kompromiss. 
Avgörande var nog när jag fick åka Abarth Assetto Corse 
500 med Mats och Jonas runt Kinnekulle. Jag försökte 
tycka det var kul att köra min egen Abarth efter det, men 
det gick sådär.

Så. Jag sålde gatbilen och letade efter ett bra exemplar 
av tävlingsversionen istället. Visade sig att de första jag 
hittade hade något diffus historik, vilket gjorde mig tvek-
sam. Sen hörde jag Mats berätta att hans var till salu. Här 
kände jag mig trygg med historiken och det maskinella 
skicket, dock hade den blivit veckad i plåten av närkontakt 
på ett rejs i slutet av säsongen. 

Utan att ha sett den sedan incidenten och utan att ha 
en aning om hur man rätar ut en skrynklig bakskärm hörde 
jag mig återigen säga de där orden: ”Jag köper den!”.

Jo. Just det ja. Ytterligare en avgörande grej för att jag 
skulle göra slag i saken och gå från gatbil till banbil är 
faktiskt gänget. Jag har ju varit med ute på banorna några 
gånger nu och måste säga att det är ett riktigt skönt gäng, 
det här Alfa- och CAR Challenge-gänget!

Jag är nog ingen tävlingsmänniska, så jag har väl egent-
ligen inte klivit in i det här för att jaga pokaler, utan helt 
enkelt för att det är så jädrans kul! Samt förmodligen ett 
bättre sätt att hantera 50-årskrisen än taggning och vingla 
omkring på en tvåhjuling.

Säsongen 2019 fick bli en smygstart för mig där jag 
bara hann känna på bilen några varv runt Knutstorp. Men 
jisses så kul det var, så nu ser jag verkligen fram emot 
2020!

Ex Mats Forsséns Abarth 500 Assetto Corse kommer under 2020 att ha #19 och rattas av Lasse Nyquist. Foto: M.Eriksson

Abarthen med sitt nya nummer i depån på Knutstorp under årets Spettacolo Nordico. Foto L.Nyquist
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UPPRYCKNING?
TEXT: AYHAN DIZDAR

Singapore racet befäste trenden kring Giovinazzis förbättring, 
och han lyckades bärga 1 poäng genom en 10:e plats när Kimi 
tyvärr bröt. Efter detta race blev det tyvärr ett enda långt höst-
mörker för Alfa Romeo från Ryssland, Japan, Mexico till USA. 
Varken Kimi eller Antonio lyckade landa några poäng under 
dess race även om den sistnämnde lyckade hyfsat bra i kvalen. 
Men så vid Brasiliens GP så hände det magiska som alla väntat 
på. Varken Mercedes eller Ferrari fanns bland topp 6, och våra 
AR-förare briljerade med P4 och P5. Kimi som blev fyra var 
ytterst nära att knipa 3:e platsen men Sainz i McLaren lyckades 
med nöd och näppe hålla undan. Visst var det några topförare 
som bröt osv, men även om man räknat in dem framför Kimi så 
hade det blivit P8 & P9 och detta var ett starkt och tydligt trend-
brott hos AR. Man kom med en ny framvinge som kanske var 
slutreceptet för att få till balansen i bilen, eller är det helt enkelt 
först nu man lärt sig att optimera bilen med de nya delar som 
tillkom efter sommaruppehållet. Det återstår ett race i Förenade 
Arabemiraten-Abu Dhabi och där lär vi få se om detta är en 
bestående uppryckning.

Alfa Romeo Racing Ferrari ligger på plats 8 i mästerskapet 
med 10 poäng upp till Racing Point BWT Mercedes, och det är 
inte en omöjlighet att plocka in det försprång om vi får ett lik-
nande race som i Brasilien. Även om det krävs en hel del tur och 

skicklighet samt speciella omständigheter 
för att detta skall ske.

För Antonio har det inte enbart varit ett höstmörker, då 
han till slut fick bekräftat att han fortfarande skulle ha en av 
platserna hos Alfa Romeo Racing säsongen 2020. Som jag 
tidigare nämnt så har Kimi ett år kvar på sitt kontrakt och sitter 
säkert. Det som är mer oroande är att rykten börjat surra att 
Alfa Romeo kommer att lägga ner sin F1 satsning när vi får det 
helt nya reglementet säsongen 2021. Jag tror att det kan ligga 
en hel del sanning i detta rykte då det uppkom under tidigare 
nämnt ”höstmörker”, men om avslutningen fortsätter i dur lik-
som kommande säsong, så är chansen troligen större att det 
finns en fortsättning rent marknadsföringsmässigt sett. Men då 
vi står inför en företagsfusion mellan FCA och PSA så kommer 
med det troligen en hel del nya företagspolitiska beslut, och 
de är inte tydliga i detta skede. Jag hoppas att AR får fortsätta 
i F1 eller åtminstone i någon stor motorsportserie. GT racing 
hade varit ett trevligt alternativ, men då krävs att vi får en Giulia 
Coupé, och vem hade inte velat se en sådan på banorna. En 
återkomst till DTM hade också funkat om den serien stärks med 
fler märken, liksom någon Touring Car serie. Vi får helt enkelt 
avvakta och se medan vi håller tummarna för Kimi och Antonio 
vid säsongens sista race.
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NY KLUBB-SHOP!

www.alfaromeo.org
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Gillar du korsord? Gör du som jag då och då, fnyser irriterat, övertygad om att kreatören av krysset gjort en tavla, detta kan bara inte 
vara rätt! – Men, nästan alltid är det jag som misstagit mig, krysset är felfritt, mina associationer för snäva.

Jag har länge imponerats av dem som konstruerar korsord i en strid ström, det ena efter det andra. Till slut bestämde jag mig för att 
ta reda på hur svårt det egentligen är! Så knepigt kan det väl ändå inte vara? – Jo, nu vet jag, det var ännu svårare än jag föreställt 
mig, och min beundran för kryss-proffsen är större än någonsin.

För dig, bästa Alfista, återstår bara den lilla bagatellen att lösa mitt korsord. Det är ingen tävling, men om KB-red. medger, kommer 
lösningen i nästa Klöverblad.

– KORS, ETT ALFA-KRYSS!
KRYSSKREATÖR: BJÖRN SANDBERG

Hur gör man för att bibehålla ett utbud av klubbregalia som både känns relevant, prisvärt och utan att samtidigt 
sätta klubben med ekonomisk risk? En gång i tiden var svaret att sälja verksamheten till en intresserad medlem som 
ville driva klubbshopen. En verksamhet som varit den klubbshop som många av våra medlemmar kommit att uppskat-
ta genom åren. Henrik Selbo har under sju år drivit klubbshop och åkt land och rike runt med regalia och olivolja, en 
svårslagen kombination.

Från halvårsskiftet 2019 är dock klubbshopen åter en angelägenhet för klubben att tillhandahålla, men hur driver 
man en sådan verksamhet i dagens snabbföränderliga värld? Hur tillhandahåller en klubb sina medlemmar med relevant 
regalia? Finns det någon som gjort det här förut? Svaret stod att finna i en blomstrande stad i hjärtat av småland. 

Klubben har ingått ett avtal med företaget Profilhörnan i Ljungby AB som ansvarar för att tillhandahålla och produce-
ra klubbens officiella kläder och artiklar. Fördelarna för dig som medlem är att du får tillgång till nya spännande produk-
ter, ett utbud som ändras med tiden och dessutom möjlighet att önska nya produkter!

Hur gör du då för att handla i klubbshopen? Det är precis lika enkelt som i vilken webshop som helst! I menyn på 
www.alfaromeo.org hittar du klubbshopen under Köp&Sälj, väl på sidan väljer du de produkter du vill köpa och 
lägger dem i din varukorg. När du har fyllt korgen till brädden är det bara att gå till kassan, ange dina detaljer och klicka 
på köp. Inom 1–2 veckor får du ett paket hem tillsammans med en faktura på ditt köp. 

Vi förutsätter att just du har på dig något nytt plagg till första maj träffen 2020!
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