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 LEDAREN        ROBERT HULTMANI DETTA NUMMER

PANDEMITIDER

C
ovid-19 och coronavirus. Sådär! Lika 
bra att börja med det oundvikliga. Hur 
tröttsamt det än är med detta ständigt 
närvarande elände går det inte att 

blunda för. Det har omformat hela vårt samhäl-
le denna vår och det har naturligtvis också fått 
konsekvenser för vår klubb.

Det började med årsmötet. Då, den 21 
mars, var folksamlingar begränsade till 500 
personer och dagarna innan kom restriktioner 
rörande resande. Endast nödvändiga resor 
skulle företas. Styrelsen beslöt efter livliga dis-
kussioner att snabbt vidta förberedelser för att 
kunna hålla mötet på distans. Men hela fältet 
av möjligheter låg öppet innan dess. Ställa in 
var väl knappast en möjlighet men att skjuta 
upp? Det skulle innebära att vi bröt mot stad-
garna som säger att årsmötet ska hållas innan 
mars månads utgång. Vi landade i den hybrid-
lösning som sen genomfördes. Friska medlem-
mar som inte ingick i de utpekade riskgrup-
perna var välkomna att delta på plats. Andra 
fick delta på distans antingen via webbläsaren 
i datorn eller per telefon. Möjligheten att rösta 
på distans fixades med tjänsten Ahaslides.

Dagarna efter årsmötet begränsades anta-
let deltagare vid allmänna sammankomster till 
50 personer. Därmed var förstamajträffarna 
uteslutna. Banmötespremiären på Gelleråsen 
den 7 maj likaså. Eftersom ingen vet hur länge 
restriktionerna skulle gälla, eller om de rent 
av skulle komma att skärpas, var åtminsto-
ne vårens övriga banmötena också i fara. 

Banmötena är förenade med ganska stora 
kostnader. Banhyran betalas delvis i förväg 
och varje bana har regler för när avbokningar 
måste ske för att vi ska slippa betala. Det blev 
bråda dagar med kontakter och förhandlingar 
med banägare.

I skrivande stund är det fortfarande osäkert 
vad som kommer att kunna genomföras i akti-
vitetsväg, framöver. Vi vet inte när den ”flocki-
munitet” som kan göra att statsmakterna lättar 
på restriktionerna uppnås. 

Planeringsförutsättningarna är okända och 
snabbföränderliga. Våra planer för året får 
därför bli lite lösa i kanterna och vi får ha hög 
beredskap för att planera om. 

Men våra bekymmer är små i jämförelse 
med det andra ställs inför. Permitteringar, upp-
sägningar och konkurser är problem av en helt 
annan dignitet. Så även de utmaningar som 
hälso- och sjukvården ställs inför. 

Pandemins verklighet kommer så sakteliga 
närmare. En av mina kunder har problem att 
betala. Frivilliga ur min hemvärnsbataljon skö-
ter nu driften av fältsjukhuset i Älvsjömässan. 
En bekant i England har avlidit i covid-19. Det 
börjar bli personligt.

Vi har inte sett slutet på eländet än. Men 
det kommer att gå över. Till dess får vi hålla 
humöret uppe med nöjesturer i våra Alfor. Det 
är ju trots allt vår!

STYRELSEN 2020
ORDFÖRANDE

ROBERT HULTMAN
VÄSTERGÖKSVÄGEN 32
162 71 VÄLLINGBY
TEL: 070 789 00 00
MAIL: ORDFORANDE@ALFAROMEO.ORG
MAIL: ROBERT@HULTMAN.INFO

VICE ORDFÖRANDE

PATRIK GERMUNDSSON
LJUNGBY
TEL. 0703 70 58 74
MAIL: 
PATRIK.GERMUNDSSON@RH-DEKOR.SE

SEKRETERARE

ROBERT SCHMID
TEL:  070-921 61 21
MAIL: SEKRETERARE@ALFAROMEO.ORG
 ROBERT.SCHMID@TELIA.COM

KASSÖR

SUNE KARLSSON
TEL: 070 531 58 93
MAIL: KASSOR@ALFAROMEO.ORG

LEDAMÖTER

ROBERT JAKOBSSON
TEL:  076 101 33 03
MAIL:  NRJ-BEST@LIVE.SE

JOAKIM LANDELIUS
TEL: 0739 46 24 56
MAIL: JOCKELANDELIUS@GMAIL.COM

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

KANSLI/MEDLEMSANSVARIG
JOAKIM LANDELIUS
TEL: 0739 46 24 56
MAIL: MEDLEM@ALFAROMEO.ORG

BANMÖTESANSVARIG

SUNE KARLSSON
TEL: 070-531 58 93
MAIL: BANMOTEN@ALFAROMEO.ORG 

WWW.ALFAROMEO.ORG

SALUTI!
ROBERT HULTMAN



4    KLÖVERBLADET  NR 2 2020 KLÖVERBLADET  NR 2 2020    5

#2 2020

O
m

sl
ag

sb
ild

: A
lfa

 R
om

eo
 G

iu
lia

 G
TA

m
. F

ot
o:

 A
lfa

 R
om

eo
.

MIKAEL ERIKSSON FUNDERAR   MAGNUS PETSÉN FUNDERAR   

EXCUSE ME SIR…
– Excuse me sir… excuse me sir… sömndrucket öpp-
nade jag ögonen och där, lätt böjd över mig stod en av 
Swiss Air´s flygvärdinnor. 

Jag innehar egenheten att jag tvärsomnar så fort jag 
sätter mig i en flygplansstol men nu hade flygvärdinnan 
väckt mig. – Jag skulle vilja bjuda på en kopp kaffe, fort-
satte hon på engelska med en mycket lätt tysk brytning. 
Kaffe är ju alltid gott så givetvis tackade jag ja. Under 
tiden hon häller upp kaffet fortsätter hon; – Jag kör själv 
Alfa Romeo och kunde inte undgå att se tatueringen på 
din arm…

Kabinpersonalen på ett flygplan brukar vara ganska 
kortfattade. Trevliga men kortfattade. Några fraser kan 
de väl byta med någon passagerare men det brukar vara 
ganska ”neutrala” samtalsämnen. Nu var situationen 
annorlunda. Flygvärdinnan hade väckt mig för att ge mig 
kaffe. Vanligtvis går de bara förbi de passagerare som 
sover men denna gång var det något som ändrade på 
hennes rutin och jag skulle vilja säga att det var en sorts 
känsla av gemenskap som gjorde att hon väckte mig.

Hon berättade att hon bodde i Zürich och hade en 
svart 159 Ti. Hon älskade att ta ut sin Alfa Romeo på 
de slingriga vägarna på landsbygden när hon kom hem 
från sina resor men att man fick akta sig då fartkameror 
och poliser för böterna var dryga i Schweiz. Att en Alfa 
Romeo var en bil som man gillade att köra fort med var 
underförstått… hon undrade också vad jag körde för 
Alfa och när jag berättade att jag hade en Alfetta GTV 
sken hon upp: – Åh, en klassiker! Jag önskar jag hade 
haft möjlighet att ha en oldtimer-Alfa… Vid det här laget 
hade hennes kollegor med dryckesvagnen kommit ikapp 
henne längs gången och påpekade att hon måste gå 
vidare. Vi skildes åt och kommer säkerligen aldrig att ses 
igen men båda var nog överens om att det var trevligt att 
växla några ord, oss Alfisti emellan.

Ungefär två månader senare inträffar nästa slumpar-
tade möte. Jag skulle byta bil i jobbet och befann mig 
hos den lokala Ford-handlaren för att hämta ut min nya 
Mondeo. Jag hade noterat vid mailkontakt som föregått 
bilbytet att säljaren hade ett italienskklingande efter-
namn, D´Aria men hade inte tänkt så mycket mer på det.

Nu satt vi i min nya bil och ”min” säljare skulle gå 
igenom alla funktioner med mig. En av sakerna han ville 
hjälpa till med var att ”para ihop” min bil och telefon, 
något som man tydligen ska göra nu för tiden. När jag 
tog upp telefonen och han såg Alfa Romeos logotyp 
som bakgrundsbild ropade han till: – Vad var det jag såg 
där? Var det ett Alfa Romeomärke? Det visade sig att 
hans föräldrar var italienare och han hade själv haft Alfa 
Romeo tidigare, en 916 GTV och en 159 SW. – Jag säljer 
Ford och kör därför Ford men helst av allt vill jag ha en 
Alfa Romeo. Jag hoppas ständigt på att någon skall byta 
in en Giulia Q så jag kan låna den några kvällar men det 
lär nog aldrig hända…

Om igen var den där känslan av gemenskap där. Vi 
fortsatte att prata italienska bilar en stund tills min kol-
lega, som också skulle hämta ut en ny bil knackade på 
sidorutan. – Vad håller ni på med därinne egentligen, 
berättar ert livs historia för varandra eller?

Att ens Alfa blir ett samtalsämne är vi nog många 
som är vana vid men ofta är det väl gliringar eller snick-
snack om hur dåliga italienska bilar är, företrädesvis från 
personer som aldrig haft en Alfa. De här två mötena 
skiljde sig dock från mängden. I båda fallen var de jag 
samtalade med väldigt glada och positiva och en känsla 
av gemenskap uppstod i båda fallen. Uppenbarligen var 
det sociala individer också eftersom samtalen drog ut på 
tiden men det är nog sådana vi Alfisti är; sociala, positiva 
och glada figurer.

I dessa tider som råder nu med smittorisk och elände 
begränsas ju våra möjligheter till att träffas och umgås. 
1:a majträffarna har blivit framflyttade och banmötes- 
och CAR-Challengepremiären likaså. Ingen vet i nuläget 
hur sommaren kommer att bli med träffar, racing, utställ-
ningar och andra evenemang men förhoppningsvis kom-
mer väl allt igång så småningom.

Fram till dess får vi alla nöja oss med att läsa ett rik-
tigt välfyllt Klöverblad där ett flertal personer varit med 
och bidragit med material.

KÖR SNYGGT SÅ SES VI I EN SNAR FRAMTID.  
//REDAKTÖR´N

ALLA VIRUS ÄR TYVÄRR INTE SNÄLLA

V
i brukar ju skämtsamt prata om Alfaviruset som 
vi nog är väl medvetna om. Ett virus i positiv 
bemärkelse i alla fall som oftast. Nu kämpar 
när detta skrivs nästan hela världen mot ett 

helt annat virus. Ett mycket elakare och inte alls något 
skämtsamt litet virus som har slagit till med obehaglig 
hastighet. Jag hoppas verkligen när vi läser detta i tryck 
att det planat ut och går åt rätt håll. I vår familj har vi lite 
tur då vi bor på landet och ganska enkelt kan hålla oss 
i karantänläge utan att bli helt isolerade. I skogen finns 
inget virus och inte heller i vårt garage. Nu finns däremot 
lite mer tid då mycket ställs in och vi ändrar vårt normala 
sociala beteende ganska kraftigt. Jag ser på hemsidan 
att man försöker få till lite Alfasociala aktiviteter anpas-
sade efter Corona. Det gör mig glad och hoppfull att vi 
tycker detta är så viktigt mitt i eländet. Jag tror också att 
det är viktigt att vi alla är med och gör det vi kan. Mest 
för att givetvis minska spridning av detta elaka virus men 
det gynnar oss säkert i välmående om Alfaviruset sprids 
desto mer.

Jag tycker vi alla ska skänka en tanke till våra med-
människor både i Sverige och övriga världen. Till alla 
som är sjuka, varit sjuka eller värst av allt kanske förlorat 
någon nära. Vårt favoritland Italien behöver nog alla 
omtankar dem kan få med tanke på hur utvecklingen 
varit där. Alla andra länder och medmänniskor också 
givetvis. En ny situation som ingen har någon vana av. 
Maktlös känsla faktiskt.

Men då vi inte bara ska fundera på elände så hittar 
jag faktiskt en liten mikroskopisk positiv atom. Det är 
tiden som vi nu normalt sett inte har. Eller tror vi inte har 
vilket mer nog är en prioritering kanske. Helt plötsligt har 
jag hunnit byta topplockspackningar på 75:an, lagat rost 
i trösklar och skärmkanter, servat och bytt kamrem och 
en massa annat. Plockat på nya delar lite överallt som 
jag haft liggande. Vissa har nog egentligen inte behövt 
bytas. Nya Momomattor inköpta på Tradera har hittat 
från Skövde till Jämtland. Omvårdnad på hög nivå för 
en gångs skull. Jag har faktiskt t.o.m. bokat en tid hos 
Bilprovningen under maj. Min 5-årsplan för bilen krympte 
till denna vår vilket nog är första gången det sker. För 
övrigt verkar ingen besiktiga just nu för det fanns tider 
i överflöd. Så för första gången sedan 1999 ska den 
gamla damen innanför portarna för utvärdering. Inte 

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 väldigt stor 
arbetsbörda över några få dagar om alla skickar in material så sent som möjligt. 

MANUSANVISNING
Bidrag i alla former mottages tacksamt. E-post eller materialet nedbränt på CD är att föredra men vanlig 
post fungerar också. Kontrollera att bilderna har god kvalitet med en upplösning på minst 300 DPI och 
obeskurna. JPEG-bilder BÖR vara minst 1,5-2,5 mb stora för att bli bra i tryck. Självklart tar vi även 
mot pappersbilder för skanning. Redaktionen förbehåller sig rätten att fritt ändra i materialet samt 
besluta om vilket nummer materialet publiceras i.

Material skickas per e-post till nyheter@alfaromeo.org

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

NYHETSREDAKTÖR
MAGNUS PETSÉN
072-735 75 54, 070-291 63 34
ALFA@WORKERSHOP.SE

LAYOUT OCH PRODUKTION
THOMMY LEHRGRAFVEN
FORNMINNESVÄGEN 40, 
541 71 TIMMERSDALA
TEL: 0730-72 39 58
MAIL: REDAKTOR@ALFAROMEO.ORG

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

BANMÖTESREDAKTÖR
VAKANT
TEL:  
MAIL: 

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

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

ANNONSERING
ROBERT SCHMID
TEL:  070-921 61 21
MAIL: ROBERT.SCHMID@TELIA.COM

PATRIK GERMUNDSSON
TEL. 0703 70 58 74
MAIL: PATRIK.GERMUNDSSON@RH-DEKOR.SE

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

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

ANSVARIG UTGIVARE
ROBERT HULTMAN, 

VÄSTERGÖKSVÄGEN 32
162 71 VÄLLINGBY

utan att det är lite spännande. Lite som när man var ung 
och hade besiktningsfrossa i kön till Bilprovningen. Bilar 
ihopskruvade med spackel och ståltråd. Tom plånbok i 
övrigt. Förutsättningarna nu helt andra men känslan av 
frossa den samma. Jag gillar det faktiskt. Hoppas näs-
tan på ombesiktning…

Så även om karantänlivet nog tyvärr fortsätter ett 
tag till så finns det mil och åter mil i Jämtland som skall 
utforskas i vår och sommar. Så har ni tråkigt och ensamt 
i norr så hör av er så hittar vi en trevlig utflyktsrutt för att 
ge bränsle åt det snälla viruset. Vi behöver det mer än 
någonsin denna märkliga vår.

Jag vill att ni alla sköter om er och är rädda om er 
själva och era familjer. 
VI HÖRS SNART IGEN! 
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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.c.se
www.autokinito.se

SERVICE • RESERVDELAR 
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

Auktoriserad för

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

46 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!

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 Auto Alfa
Auto Alfa Väst AB

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

SEKRETERAR-REFLEKTIONER ROBERT SCHMID

A MODO MIO
J

aha, det här året har ju inte börjat som man 
är van vid, varken för oss medlemmar i CAR 
Svezia eller för någon annan heller på denna 
planet, men ”It ain’t over till the fat lady sings”.

STYRELSEUPPDRAGET:

Jag fortsätter även under 2020 som sekreterare, 
har blivit bättre på att föra protokoll och även påbör-
jat arbetet med själva formatet på protokollen, så att 
de fortsättningsvis följer samma mall. Jag har några 
löpande sidoprojekt bl.a. annonsförsäljning för KB 
samt kontakt med MHRF avseende den försäkring 
många av våra medlemmar nyttjar för sina entusiast-
fordon.

GIULIAN:

Monterat större bromsok från Veloce/TI, med bor-

rade 330 mm skivor fram och dito 320 mm bak samt 
EBC Yellowstuff. Detta var en nödvändig uppgrade-
ring då det tyvärr inte fanns några värmetåliga belägg 
att få tag på, till de originalmonterade bromsoken. 
Hittade även riktigt snygga kolfiberkåpor till sidospeg-
larna och scudetton. Bilen är därmed klar för kom-
mande trackday event 2020.

PRIVAT:

Arbetslös och snart 55 år, men för övrigt fullt frisk 
och vid god vigör. Känns som lite halvjobbigt läge 
just nu, men förhoppningsvis löser sig allt på något 
sätt. ”A Modo Mio”.

CIAO!
ROBERT SCHMID

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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KALENDER 2020KALENDER 2020
Vi fortsätter på den inslagna linjen från förra året med en kalender 
som innehåller mer än bara vår klubbs evenemang. Förutom eve-
nemang från de svenska, norska och danska Alfa Romeoklubbarna 
lägger har vi också med marknader, historicracingtävlingar, utställ-
ningar mm som arrangeras av klubbar eller andra arrangörer som 
inte är knutna till vårt märke. Tanken är dock att det är sådant som 
medlemmarna i klubben kan vara intresserade av.
Om någon har eller känner till ett evenemang som man tror är 
lämpligt att publicera i kalendern kan det skickas in till: nyheter@
alfaromeo.org

På grund av det rådande läget med Coronaviruset ställs många evene-
mang in alternativt förskjuts. Då det är en viss tid mellan att kalendern 
skrivs och tidningen når läsarna blir ju viss information inaktuell och 
trots att vi försökt korrigera så mycket som möjligt ber vi er därför att 
noga kontrollera att de olika evenemang ni tänkt åka på verkligen blir 
av det datum som kalendern säger. //Redaktionen.

Maj
9 Giro di Squadra di Rose Uno. Turkörning på slingriga vägar 
och kaffedrickning i Roslagen. Info: www.alfaromeo.org/var-verk-
samhet/kalender
31  CAR Challenge, race samt Stradale-körning, Rudskogen 
Motorcenter, Norge. www.alfaromeo.org/var-verksamhet/kalender 
OBS! Evenemanget är PRELIMINÄRT och kan med kort var-
sel ställas in på grund av rådande myndighetsregler i Norge.

Juni
10 Roxentur 2020, Den årliga traditionella Roxen-turen mellan 
Bergs Slussar och Norsholm. Mer information kommer i god tid på 
www.alfa romeo.org och i Alfisti Sweden på Facebook
12-14 Velodromloppet Historic GP, Gelleråsen Arena. Historic 
Racing. www.rhkswe.org
14  Tjolöholm Classic Motor, Tjolöholms slott söder om 
Kungsbacka. Ytterligare information www.tjoloholmclassic.se Nytt 
datum!
12-14  Nürburgring Classic, Nürburgring, Tyskland. En av 
europas största historic racing-tävlingar med runt 800 deltagare 
som hålls både på den nyare GP-banan och den legendariska 
Nordschleife.  www.nuerburgring.de/en/events-tickets/oldtimer/
nuerburgring-classic.html
27  Italienarträff på Krapperups slott, Höganäs. Info: www.
autostoriche.se  Kontakt info@autostoriche.se Nytt datum!

Juli
3-5  CAR Challenge, Ring Knutstorp, Kågeröd. CAR Challenge är 
inbjudna till att delta som gästklass på Svenskt Sportvagnsmeeting, 
https://sportvagnsmeeting.se/, en institution inom motorsportsve-
rige. Sportvagnar, historiska racerbilar, road-rally och finbilsparke-
ring. Preliminärt träning på fredag, kval på lördag och race på sön-
dag. Mer information kommer på www.alfaromeo.org och https://
sportvagnsmeeting.se
3-5 Svenskt Sportvagnsmeeting, Ring Knutstorp, Kågeröd. 
https://sportvagnsmeeting.se/
4 Italiensk fordonsträff 2020 på Skoklosters Wärdshus, 
Sigtuna. Info : www.alfaromeo.org/var-verksamhet/kalender Nytt 
datum!
13 Banmöte samt licenskurs och CAR Challenge med Corsa 
Italiana, Gelleråsen Arena, Karlskoga. Passa på att åka bana med 

din bil eller gå den årliga licenskursen  där du kan ta racinglicens 
i klubbens regi. CAR Challenge fortsätter säsongen 2020 med två 
rafflande race och våra Norska vänner ställer upp med sin täv-
lingsserie Corsa Italiana. Info: www.alfaromeo.org/var-verksamhet/
kalender Nytt datum!
18 Halmstad Sport Car Event, Halmstad. Ett årligt återkomman-
de event för alla som älskar sport- och racingbilar samt flyg. http://
www.halmstadsportscarevent.se/

Augusti
1-2  Copenhagen Historic Grand Prix, Köpenhamn. Historic 
racing men också utställningar, bilklubbar, tillbehör, restauranger, 
bokhandel samt mat- och dryckestält och lekplats för barnen. 
Biljetter och info: www.chgp.dk
7-9  Avd-Oldtimer Grand Prix, Nürburgring, Tyskland. Med över 
60 000 besökare och runt 600 startande bilar från 7 årtionden 
anses denna tävling av många vara säsongens höjdpunkt. www.
avd-ogp.de/en/
8-9  Car Challenge med Race-taxi ”Dubbel-Kullen”,  Mitt i 
högsommaren gästar vi återigen Kinnekulle och en av Sveriges 
roligaste racingbanor. Som brukligt är kommer dessa dagar inne-
fatta massor av banåkning, racing, putsträff samt möjlighet att åka 
med ett par varv i vår egen Race-taxi. Kinnekulle Ring, Götene. Info 
www.alfaromeo.org/var-verksamhet/kalender
8-9  Banmöte samt putsträff  i samband med CAR Challenge, 
Kinnekulle Ring, Götene. Passa på att åka på bana med din bil. 
www.alfaromeo.org/var-verksamhet/kalender
21-23  Mantorp Classic Festival, Mantorp Park. Historic Racing 
mm. www.rhkswe.org

September
4-6 Sportbilsdagen, Västervik. Sportbilsdagen växlar upp efter 10 
år och 2020 fylls med massa nyheter!  Första lördagen i september 
välkomnas alla Sveriges sportbilsentusiaster, stora som små, till en 
folkfest mitt i skärgårdsstaden Västervik. Hela eventet flyttar i år in i 
centrum. http://sportbilsdagen.se
5-6  Kinnekulle Historic Meeting. Kinnekulle Ring, Götene. 
Historic Racing. www.rhkswe.org Nytt datum!
12  CAR Challenge, Ring Knutstorp, Kågeröd. : www.alfaromeo.
org/var-verksamhet/kalender
12  Banmöte i samband med CAR Challenge, Ring Knutstorp, 
Kågeröd. Årets sista tillfälle att åka på bana med din bil. : www.
alfaromeo.org/var-verksamhet/kalender
18-20  Falkenberg Classic, Falkenbergs motorbana Historic 
Racing. www.rhkswe.org 
19-20  Spettacolo Sportivo, Zandvoort Circuit NL. Internationell 
träff som arrangeras av SCARB (den Holländska Alfa 
Romeoklubben som också firar sitt 40-årsjubileum). Racing, utställ-
ningar, marknad, klubbmöte mm. www.alfaclub.nl

Oktober
2-4  DTM Anderstorp, Scandinavian Raceway, Anderstorp. De 
snabba touring-car bilarna i tyska DTM serien besöker Sverige för 
första gången. Supportklasser är den kvinnliga formelbilsserien W 
Series, GT-vagnarna i DTM Trophy och de historiska DTM-bilarna i 
Tourenwagen Classics. www.dtm.com/en/events/anderstorp Nytt 
datum!
22-25  Mille Miglia, rally för historiska bilar Brescia-Rom-Brescia, 
Italien. https://1000miglia.it Nytt datum!
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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.

Hamnade i bilen på liften för 
att lufta bromsarna. 

Mellan allt pedalpumpade 
såg jag grannbilen på liften 
intill,

en svart Brera, och kunde 
inte låta bli att ta en bild. 

Hälsningar//Bo Lorentzon

ÖGON-
BLICK



TEXT: MIKAEL ERIKSSON, ROBERT HULTMAN OCH JOAKIM LANDELIUS. FOTO: MIKAEL ERIKSSON
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HISTORISKT ÅRSMÖTE I MALMÖ OCH 
I CYBERRYMDEN
C

lub Alfa Romeo Svezias årsmöte 2020 kom 
att bli en något annorlunda tillställning på 
grund av Folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer kring resor och sammankomster 

med hänvisning till rådande situation i världen.
Tanken var att årsmötet skulle hållas som vanligt, 

denna gång i Malmö. Att man som hängiven Alfisti 
är drabbad av det angenäma Alfa-viruset är ju bara 
positivt men få hade väl kunnat ana de konsekvenser 
spridningen av det betydligt allvarligare coronaviruset.

Allt eftersom tidpunkten för mötet närmade sig 
blev det allt tydligare att något normalt årsmöte skulle 
det inte bli.

Robert Hultman, ordförande: I styrelsen diskute-
rade vi ingående de möjligheter som stod till buds. 
Alltifrån att ha mötet som vanligt till att ha det helt 
och hållet on-line. Att ställa in var egentligen det enda 
som var uteslutet.  Att skjuta upp såg vi inte heller 
som ett bra alternativ. Det skulle innebära ett stad-
gebrott. Med de restriktioner som gäller idag hade 
vi kanske kunnat förlåtas men då var läget ett annat. 
Jag tycker att den hybridlösning vi fastnade för var ett 
välavvägt val.

Joakim Landelius, styrelseledamot och teknisk 
anförare: Först och främst var det viktigt att hålla års-
mötet, föreningsregler tillsammans med våra stadgar 
hade ställt klubben i en väldigt svår situation om ett 
årsmöte inte kunde hållas alls. Stadgarna stipulerar 
att det ska hållas ”på en plats som Styrelsen bestäm-
mer” men inte sagt att det måste vara fysiskt. Vi tog 
ett beslut om att gå vidare med fysiskt möte, men 
med förberedelser för att det eventuellt inte var möj-
ligt. Det var tur, då deltagande online uppskattades.

När dagen för mötet väl kom så var vi ett 15-tal 
deltagare som var på plats i Malmö och dessutom 
deltog lika många via online-möjligheten. En webb-
kamera levererade bild från mötet till onlinedelta-
garna och en röstningsfunktion fanns också så att 
de kunde delta i omröstningarna som gjordes. Lite 
speciellt blev det då denna mixade mötesform kräver 
en viss disciplin och kanske lite övning. Det gick ju 
exempelvis lättare att räcka upp handen för att begä-
ra ordet på det fysiska mötet än att göra detsamma 
via datorn.

 Joakim Landelius kommenterar: Den teknis-
ka lösning som nyttjades var Microsoft Teams, en 
mötesplattform som vilken som helst egentligen. Den 
saknar dock stöd för den här typen av möten, så för 
omröstning användes en tjänst som heter AhaSlides 
där beslutsvoteringarna var definierade i förväg för 
att kunna ta in röstningen effektivt. På det hela taget 
förflöt allt smärtfritt, dock var det uppenbart att det 

fysiska mötet hade ”högre status”.
Efter avslutat årsmöte och lite vila var det slutligen 

dags för den traditionella årsmötesmiddagen. Att få 
träffas, kanske svinga en bägare och prata lite strunt 
är ju en mycket viktig del i klubblivet och trots att vi 
inte var så många blev det en mycket trevlig kväll 
med god mat och dryck i goda vänners lag.

Robert Hultman sammanfattar: Rent tekniskt 
fungerade det bra, tycker jag.  Men jag saknade den 
sociala delen av mötet. Årsmötesmiddagen var i och 
för sig trevlig men det går inte att komma ifrån att 
det inte blir samma stämning om man är 18 personer 
istället för 40.

Framtiden då? Kommer det enbart att vara online-
möten? Är det kanske smart att låta bli att resa kors 
och tvärs över landet för att träffas några timmar? 
Ökar man deltagandet med hjälp av onlinemöten?

Nej, troligtvis inte. Att vi är medlemmar i Club Alfa 
Romeo Svezia tyder nog till viss del på att vi är soci-
ala personer som gillar att träffas och prata på riktigt, 
i den riktiga världen. När hela den här virushistorien 
är över kommer saker och ting att sakta normaliseras 

igen och vi kan hålla träffar och möten som vanligt. 
Joakim Landelius funderinga kring frågorna ovan: 

Mina åsikter kring att köra årsmöten med distansdel-
tagande i framtiden är kluvna. En del vill säga ”ja, det 
är en bra idé om fler deltar” och de tekniska förutsätt-
ningarna kan slipas. En del av mig säger ”Skitdålig 
idé!” eftersom årsmötet är en av klubbens viktigaste 
träffar. Det är förutom en viktig instans i demokratin, 

också en trevlig sammankomst under en inte alltför 
bil-aktiv del av året. Av de som deltog online var de 
flesta närmre Malmö än vi som var i Stockholm, så 
reseaspekten är jag inte helt överens i. 

Kanske utvecklades vi lite som klubb… nöden 
tvingade fram en lösning som kan vara användbar i 
framtiden, ändå verkar de flesta vara överens om att 
det fysiska mötet är att föredra vilket känns bra.

Överst. Mötets 
ordförande Sune 
Svensson höll i 
taktpinnen till-
sammans med 
delar av styrelsen.

Ovan v. Robert 
Hultman som 
valdes till ordfö-
rande ytterligare 
ett år för vår klubb 
höll ett kortare tal 
under middagen.

Ovan h. Av för-
klarliga skäl var vi 
inte så många på 
årsmötesmiddagen 
men trivselfaktorn 
var lika hög som 
vanligt.

Höger. Rickard 
Tomassone förära-
des klubbens röda 
nål för sitt engage-
mang i klubben.

Nedre. 
Omständigheterna 
gjorde att ett 
begränsat antal 
medlemmar när-
varade fysiskt på 
mötet.



alfaromeo-forsakring.se

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

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

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

Du har väl sveriges enda 
originalförsäkring för Alfa Romeo?

Ring oss på
075-243 06 15

redan idag!
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EFTERLYSNING!
Är du kvinna och färdas längs livets väg i en Alfa Romeo?

T
anken att göra ett temanummer av 
Klöverbladet om kvinnorna i Alfa Romeos 
värld har funnits ett tag men för att få ihop ett 
sådant nummer som inte enbart handlar om 

historiska kvinnor behöver vi DIN hjälp. Artiklar som 
skrivs handlar allt som oftast om män, helt enkelt för 
att de är vanligast förekommande men vi vet att det 
också finns kvinnor som med framgång tagit en plats 
i Alfa Romeos historia och att det finns mängder med 
kvinnor som kör Alfa Romeo här hemma i Sverige 
också.

Nu är det hög tid att få höra er berättelse!
Så om du är kvinna och har eller har haft en Alfa, 

tävlar eller har tävlat med en Alfa, åkt Alfa Romeo till 
Italien på din bröllopsresa eller på något annat sätt 
har fått ditt liv påverkat av märket, tveka inte att skri-
va ett par rader och gärna bifoga några bilder.

Känner du att det är jobbigt att skriva? Kontakta 

då oss på Klöverbladsredaktionen så försöker vi 
hjälpa till. Alternativen är många; intervju kan ske via 
telefon, mail eller i viss mån genom ett besök, lite 
beroende på geografiska förutsättningar.  

Hur kom du i kontakt med Alfa Romeo från första 
början? Hur ser ditt förhållande till märket ut? Hur 
länge har denna ”kärlekshistoria” pågått? Hur ser 
dina väninnor och din omgivning på ditt italienska bil-
intresse? Vilken var din första Alfa och vad kör du nu?

Frågorna är många och jag är säker på att det 
finns många intressanta historier här för våra läsare!

Skriv till oss på nyheter@alfaromeo.org alternativt 
kontakta någon av redaktionsmedlemmarna.

Kontaktuppgifter finner ni på sidan fyra här i tid-
ningen eller på www.alfaromeo.org/klubben/kontak-
ta-oss

Vi ser med spänning fram emot att höra från er, 
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3 BOKSTÄVER MED3 BOKSTÄVER MED  
 – LEGENDARERNA ÄR TILLBAKA! – LEGENDARERNA ÄR TILLBAKA! RESPEKTRESPEKT
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H
istorien kring Alfa Romeo är smått unik. Från 
tillverkning av kylskåp till kanske historiens 
mest spännande bilar. Alfa har en stor för-
väntan att leva upp till vad gäller innovativa 

lösningar och att envist fortsätta utveckla bilar som 
tilltalar sina användare. Man slutar vara förnuftig och 
låter hjärtat många gånger bestämma och där ska-
pas Alfas beryktade DNA. Bilar ska köras och inte 
åkas helt enkelt. 

Den 24:e juni detta år firar Alfa 110 år som företag och 
det ska givetvis inte gå någon förbi. Hur firar man det på 
bästa sätt? När Alfa Romeo firade 75 år så skapades kan-
ske en av de sista riktiga Alforna för den perioden, Alfa 75. 

Nu till detta jubileum lutar man sig mot det respektingivan-
de bokstäverna GTA för de som kan sin Alfahistoria. GTA 
står för Gran Turismo Alleggirata och där det sistnämnda 
A.et helt enkelt betyder lättare. En lätt bil är en snabbare 
bil. Namnet GTA har sitt ursprung i Giulia Sprint GT som 
kom 1965. En identisk version i aluminiumutförande vägde 
in på 745 kg istället för den utan A som vågen kom att stan-
na på 950 kg för. Nu kunde man ju inte nöja sig där utan 
drivlinan ändrades också med vad vi kanske trodde var ett 
nytt påfund. Dubbeltändning o vassare delar för andningen 
gjorde att effekten blev hisnande 115 hk. Sedan fick tek-
nikerna från Auto Delta peta lite till och plötsligt hade man 
skapat ett refernsfordon i kategorin Touring och 170 hk. 

Framgångarna på bana lät inte vänta på sig speciellt länge. 
3 vinster i rad i Challenge Europeo Marche samt en rad av 
nationella och individuella tävlingar världen över för Giulia 
Sprint GTA. En legend var född.

GTA blev plötsligt synonymt med Alfa Romeo och dess 
sportighet. Det är detta DNA som man nu plockar upp 
till 110 års jubileum med nya Giulia GTA & Giulia GTAm. 
Teknikerna har jobbat mycket just med vikten eller rättare 
sagt avsaknaden av den. Precis samma som i fokus redan 
1965. Aerodynamiken har också hamnat under luppen. 
Med teknik från Formel 1 har man tagit fram ett helt nytt kit 
av spoilers tillsammans med Sauber Enineering. Eller vad 
sägs om avgassystem i titan och kolfiber? Och för första 

gången rullar en Alfa med sedankaross på 20 tums hjul 
original.

Man lämnar inget åt slumpen vid denna modifiering. 
Breddad spårvidd med 50mm både fram och bak, ny fjäd-
ring och nya stötdämpare skall säkra greppet mot under-
laget. Utseendet blir brutalt och explosivt utan motstycke. 
Tung, bred och galen skulle jag beskriva intrycket rakt 
framifrån.

Nu är det ju en Alfa Romeo vi pratar om så varför nöja 
sig med den redan brutala V6:an på 2,9 liter med Bi-Turbo 
på 510 hk. Den lämnar i detta utförande 540 hk tillsammans 
med det redan omtalade avgassystemet i titan och ljudet 
skall enligt de som fått uppleva det vara obeskrivligt! 

TEXT: MAGNUS PETSEN. FOTO: ALFA ROMEO
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Man har sedan förpackat denna teknik i ett extraordinärt 
skal även inuti. Alcantraklädd inredning där både instru-
mentpanel, dörrpaneler och stolar fått sin beskärda del av 
materialet. Mycket kolfiber för att höja känslan av racing 
men även för det exklusiva givetvis. Det var standard GTA vi 
pratade om.

 I den värre GTAm versionen har även baksätet fått 
stryka på foten och istället upptas av ett klätt utrymme i 
Alcantra där man kan förvara sin hjälm och övrig racingut-
rustning när man ska hem från banåkningen. Ungarna får 
ta bussen hem och tycker säkert ändå att det är roligare att 

spela på mobilen. 
I GTAm versionen passade man även på att plocka 

bort dörrsidor och montera in en bur för att ytterligare 
slipa på DNA tillhörigheten till racingarvet. När man ska ur 
bilen om man nu någonsin skulle vilja kliva ur så får man 
på racingmanér dra i en rem då handtag saknas. Effekt är 
ju som bekant inte allt utan vikten spelar en viktig roll. Här 
har man lyckats skala bort ytterligare 100kg på att använ-
da stolar, drivaxlar och diverse tillverkat i kolfiber. Rutor är 
tillverkade i kompositmaterial från racingvärlden för att öka 
styrka och hålla ner vikt. Och tack och lov kommer den 

med sexpunktsbälten som standard i sin tvåsitsiga layout. 
Vad hamnar vi då med 1520 kg och 540 hk? Jo på ett vikt-
förhållande av 2,8 kg per hk som i sin tur flyttar bilen från 
stillastående till dem magiska hundra på 3,6 sekunder!!

Men om vi tänker steget längre så tror jag att den vanli-
ga GTA med lika många hästkrafter och några kilo till samt 
plats för hela familjen är ett minst lika spännande alternativ 
till vardags. En superbil helt enkelt även om det är vanligt 
glas vi tittar ut igenom. 

Helt säkert kommer dessa GTA & GTAm bli en av de 
mest eftertraktade samlarbilar som lämnat fabriken hos Alfa 

Romeo. Totalt kommer endast 500 ex byggas och numre-
ras givetvis. Men du får också teknik och prestanda utöver 
det normala. Du får även en egen varumärkesambassadör 
som följer dig genom hela affären från start till färdiglevere-
rad bil. Man erhåller också en egen hjälm med GTA-design 
samt ett komplett set för racing med overall, handskar och 
skor. Man får dessutom ett specialdesignat biltäcke och en 
personlig körutbildning på Alfa Romeo Driving Academy.

Men jag tror jag skulle strunta i allt detta. Jag menar 540 
hk och 2,8kg per hk. Ge mig nyckeln bara. Det räcker.
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H
ej och välkommen till mitt projekt Alfa 
Romeo C8-R Tazio. Mitt namn är Arseny 
Kostromin och jag är exteriördesigner med 
mer än 10 års erfarenhet inom bilindu-

strin. Tidigare har jag arbetat för varumärken som 
Volkswagen, Renault och nu premiummärket Genesis 
där jag ansvarar för exteriördesign.

Jag har alltid varit en stor fantast av Alfa Romeo 
och bilarna de under att sekel skapat med känsla 
och passion som ledord. I år firar de sitt 110-årsjubi-

Då och då stöter man på designers som liksom vi hyser en beundran och fascination för 
Alfa Romeo som bilmärke. Ibland skapar de just sin dröm-Alfa med sina arbetsredskap; 
penna och skissblock eller den modernare varianten datorn. I detta nummer bjuder den 
mycket erfarne exteriördesignern Arseny Kostromin in oss att ta del av hans vision, Alfa 
Romeo C8-R Tazio, i form av datorrenderingar. I den bästa av världar hade ju Alfa Romeo 
nappat på en sådan här godbit men den bistra verkligheten är väl att detta är ännu en 
dröm som stannar på ritbordet. // Redaktör´n

TEXT OCH BILD: ARSENY KOSTROMIN
ÖVERSÄTTNING OCH FÖRORD: MIKAEL ERIKSSON

Arseny Kostromins

ALFA ROMEO C8-R TAZIO: 
VERY TIGHT, VERY LIGHT, VERY LOUD, VERY TECHNICAL, VERY ALFA.

leum som märke och jag bestämde mig för att skapa 
något alldeles speciellt för att fira detta jubileum.

Projektet att skapa en superbil har funnits i mina 
tankar ett tag men jag har aldrig riktigt fått tid att 
fokusera på det på grund av mitt arbete, inte förrän i 
december 2019 då jag fick lite ledig tid. Projektet bör-
jade faktiskt för ett par år sedan med några skisser 
som en hyllning till den klassiska Disco Volante, som 
jag försökte tolka i modern tappning. Disco Volante 
är ju väldigt karaktäristisk och har alltid varit en inspi-

rationskälla för mig med sina fina proportioner och 
ett enkelt men ändock dramatiskt formspråk. Med en 
mycket maskulin form som är skulpterad utifrån den 
låga midjelinjen var det var en sportvagn som fått ett 
utseende fyllt av löften om enastående upplevelser.

Mitt mål var att skapa en högprestandabil avsedd 
för gatan men som också skulle kunna tävla i FIA´s 
nya WEC Hypercar-klass, en mycket snabb bil på 
bana men ändå funktionell och med all den passion 
och känsla som kännetecknar en Alfa Romeo. Att 

skapa en frontmotorbil för denna högprestandanivå 
kändes inte som riktigt rätt ”recept” eftersom detta 
sätt att bygga en bil ger en hel del svårigheter med 
viktfördelningen men kanske mest med att styra luft-
flöden kring och igenom bilen, något som i högsta 
grad påverkar prestandan. Med detta som utgångs-
punkt valde jag alltså att istället skapa en mittmotor-
bil.

Jag började med att utgå från förarens placering i 
bilen, föraren gavs en ganska extrem ”foots up-posi-
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tion” inspirerad av F1. Anledningen till denna utgångs-
punkt och förarposition är att man vill frigöra så 
mycket utrymme som möjligt i karosseriets volym för 
luftflöde genom densamma. Detta gjorde att jag var 
tvungen att placera förare och passagerare extremt 
lågt och tätt intill varandra i en smal kolfibercockpit.

Kolfibermonocoquen bildar i sin tur tillsammans 
med V12-motor där den sekventiella växellådan 
monterats direkt på motorn den bärande strukturen i 
chassit. Denna konstruktion gör det möjligt att mins-
ka den totala vikten samtidigt som det skapar utrym-
me för ett optimalt luftflöde genom bilen bak till den 
stora diffusorn och därmed generera tillräckligt myck-
et downforce för att hålla bilen på banan i de extrema 
farter det är frågan om för en bil av denna kaliber.

När dimensioner och läge på dessa aerodynamis-
ka element kommit på plats gav det givna mått och 
proportioner för att påbörja stylingfasen i projektet.

Det blev omedelbart uppenbart att det som jag 

hade skapat var så långt ifrån inspirationskällan Disco 
Volante så jag var tvungen att hitta ett annat namn 
för mitt projekt. Till slut beslutade jag mig för att ge 
bilen namnet Alfa Romeo C8-R Tazio, uppkallad efter 
den legendariske racerföraren Tazio Nuvolari som 
under sin karriär var med och skrev in Alfa Romeo i 
motorsportens historieböcker. Namnet gav mitt pro-
jekt en annan dimension och en ny frihet eftersom 
det inte fanns något arv från en speciell modell att 
förhålla sig till längre.

Trots detta kunde jag ändå väva in en del designe-
lement från min ursprungliga designstudie av Disco 
Volante i Tazio. Till exempel den starkt markerade 
och låga midjelinjen, kupéstrukturen med panorama-
vindrutan och vissa detaljer i bilens bakdel.

Hela bilens struktur och de prestanda den var 
tänkt för krävde också att man redan vid formgiv-
ningen av bilens frontparti tänkte på att en maximal 
mängd ”ren” luft transporterades genom bilen till dif-

fusor och motorns kylare. Det blev en stor utmaning 
att öppna upp fronten och ändå behålla Alfa Romeos 
traditionella designelement. Scudetton, Alfa Romeos 
ikoniska grill blev en funktionell del av fronten då den 
inte bara leder in luft till bilens underrede utan också 
ingår i strukturen som håller den främre vingen.

Frontens sidoelement med de främre skärmarna 
separerades från monocoquen för samma ändamål, 
att släppa in maximal mängd luft genom fronten. 
Detta tillsammans med ikoniska trippelstrålkastare 
gav mig möjligheten att skapa en egen tolkning av 
Alfa Romeos starka frontidentitet, jag kunde ge den 
en unik och aggressiv design.

Den låga, markerade midjelinjen fortsätter från 
grillen hela vägen längs karossidorna och runt hela 
akterpartiet. Denna kraftigt accentuerade linje delar 
den organiska och ganska enkla överdelen från den 
funktionellt avancerade underdelen med sina aero-
element.

Även om det mesta av bilens downforce genere-
ras av bilens undersida med alla sina aerodynamiska 
finesser bidrar också den tredelade bakvingen till att 
trycka ner bilen mot marken. Den mellersta delen 
av vingen är dessutom utformad till att fungera som 
luftbroms för att stabilisera bilen vid inbromsningar i 
höga hastigheter.

Nedanför vingen placerades de fyrklöverinspirera-
de bakljusen ganska tätt, ett designtrick som använts 
på många av Alfas klassiker vilket ger en känsla av 
att bakdelen ”sätter sig” mot asfalten och på så sätt 
ger bilen en framåtsträvande framtoning, en känsla 
jag verkligen gillar. Högt upp i bilens bakdel tronar ett 
Akrapovic titanutblås som ett körsbär på bakelsens 
topp. Inspirationen till detta kommer från F1-bilarna 
och det lockar en till att fantisera om ett riktigt högt 
och kraftfullt motorljud, riktigt coolt!

Mer av mitt arbete finns att beskåda på www.
arsenykostromin.com
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C’ÉTAIT UN RENDEZ-VOUSC’ÉTAIT UN RENDEZ-VOUS
TEXT OCH FOTO: VIRGILIU ANDONE / ALFATTITUDE.COM
SVENSK BEARBETNING: MIKAEL ERIKSSON

Scenen visar en exotisk bil som pressas hårt 
genom Paris gator i hög hastighet där resan tar sitt 
slut på toppen av Montmartre, allt för att inte komma 
för sent till ett möte med en vacker kvinna. Denna 
klassiska Claude Lelouch-film har inspirerat flera 
generationer av bilentusiaster. Vissa lockades av idén 
om ett verkligt liv likt spelet ”Need for Speed”, avant 
la lettre-långt innan spelet existerade. Andra föll för 
den makalösa sången från Ferrarins V12:a. Vi tycker 
att det också kan vara själva definitionen av det per-
fekta sättet att börja dagen på.

Bland alla hyllningar och remakes av den här 
ikoniska filmen har våra bilder hämtat inspiration av 
filmens berättelse. En tidig morgon i Londons svar på 

Montmartre, det berömda, surrealistiska Hampstead, 
hittade vi några gator och kurvor som mer än väl 
matchar filmens franska motsvarigheter. I en värld 
där många av oss under rådande omständigheter 
lever ett liv med begränsad rörelsefrihet och inställda 
evenemang vill vi inspirera dig till att starta din dag på 
bästa möjliga sätt.

Vår guide på resan är en Alfaholics-masserad vit 
Alfa Romeo GTV. En gräddvit oklanderligt vacker 
GTV, som låter och går som en dröm. Det är svårt att 
hålla fokuset uppe bakom linsen inför de stämnings-
fulla scenerna som utspelar sig framför kameran. 
Bilen är en klassisk ”restomod” som får omgivningens 
huvuden att vridas var än den drar fram. Även här i 

Hampstead, där invånarna är vana vid att se många 
av de mest exklusiva bilarna i världen. Ändå sticker 
Alfan ut när den med sina gräddiga toner från den 
potenta maskinen, mjukar upp de kaffebruna nyan-
serna i det första morgonljuset…

Ägaren till den gräddvita GTV´n, Feroz, har bara 
haft bilen i drygt ett år. De senaste 20 åren har 
hans passion för bilar mest cirkulerat kring luftkylda 
Porschar. Men så en dag, när han var på jakt efter en 
Ferrari, fann han oväntat sin Alfa och det var kärlek 
vid första ögonkastet. Bilen hade redan en del modi-
fieringar men var inte helt i hans smak. Processen att 
få den som han ville tog ett tag och kostade honom 
givetvis också en hel del pengar, men slutresultatet är 

en bil som går och ser ut precis som han redan från 
början föreställde sig.

Du kanske undrar hur Alfa Romeon är jämfört 
med hans andra bilar? Vi pratar inte om att jämföra 
prestanda här, eftersom vi hittat en bättre måttstock. 
Vare sig det är i en gammal luftkyld Porsche eller en 
klassisk Alfa Romeo skänker den stor glädje till föra-
ren, men det som gör Alfa-upplevelsen annorlunda 
är hur omvärlden reagerar på den. Folk kommer för 
att prata med dig. De minns sina egna eller vänners 
Alfor. De uttalar till och med ord som ”quadrifoglio” 
korrekt, trots att det för en britt är näst intill omöjligt 
att få ett främmande uttryck som det rätt. Den stora 
skillnaden är att om du parkerar din klassiska Alfa 
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och vevar ned sidorutan så förvandlar du snart ett 
torg till en liten italiensk by.

Det är också attityden som vi, Alfisti bär i våra 
själar. När vi en gång har fötts ur den orädda dra-
kormens inre återvänder vi aldrig tillbaka till det vi 
var tidigare. Man kan ta bort möjligheten att träffa 
våra klubbkamrater eller ta bort friheten att köra våra 
bilar som vi vill, man kan till och med stänga ner vårt 
andliga hem, Milano. Vad som finns i oss kommer 
alltid vara detsamma. Vi ärver den inre glöden från 

Biscione, drakormen, och innerst inne kommer vi all-
tid att vara vårt sanna jag, oavsett vad livet lägger för 
hinder i vår väg.

Tids nog kommer solen åter att skina och ljumma 
vindar smeka landskapet. Problemen som världen 
just nu upplever kommer att förpassas till historie-
böckerna men världen kommer ändå inte att vara 
densamma. Vi kommer att ha lärt oss mycket om 
oss själva, många av oss kommer att ha upptäckt 
betydelsen av omtanke, gemenskap och solidaritet 

medan vissa av oss kommer att behöva leva med 
sorgen över att ha mist någon eller att inte ha varit 
i stånd att göra tillräckligt när världen behövde det 
som mest. Men vår framtidstro kommer att återvända 
och vi kommer återigen att finna njutning i att kunna 
glida in bakom ratten i en Alfa Romeo för att njuta av 
en tur.

Med vår ödmjuka hyllning till Claude Lelouchs 
klassiker vill vi önska alla möjligheten att njuta av en 
riktigt god morgon, från de fortfarande öppna (vid 

tidpunkten då detta skrivs) gatorna i London, till alla 
Alfisti världen över som tvingas stanna inomhus i sina 
hem. Vi kanske inte kommer att kunna träffas på ett 
tag eftersom man uppmanas att hålla sig hemma 
men vi vet att det finns ett rendez-vous som väntar 
på oss alla, när hela den här historien är över. Vi 
hoppas att alla är med oss på resan mot framtida 
möten med samma intensitet som i filmen.
IT’S A RENDEZ-VOUS
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VYKORT FRÅN RESTAURERINGEN AV ETT 
230 ÅR GAMMALT PALATS 
I ITALIEN, DEL I.
TEXT: CHRISTOFFER VOLLMER

V
i befinner oss i Abruzzo i Italien. Närmare 
bestämt i den lilla staden Casoli med cirka 
6000 invånare belägen på en kulle mittemel-
lan det Adriatiska havet och de Apenninska 

bergstopparna. 
Här pågår sedan ett år tillbaka ett projekt att res-

taurera ett 220 år gammalt privatpalats, under ledning 
av ett team från USA, Sverige, England och Italien 
– sammanförda av passionen för Abruzzo, viljan att 
bidra till den lokala ekonomin i Casoli och kärleken till 
den italienska livsstilen. Resultatet skall bli ett antal 

semesterbostäder av högsta internationella klass med 
fullständig service och en gemensam renässansträd-
gård med bland annat pool och vattenytor. 

Klöverbladets läsare kommer under ett antal artik-
lar att få följa äventyret fram tills dess att Palazzo 
Ricci står inflyttningsklart om cirka två år.

Först lite kort om Abruzzo, för att sätta projektet 
på kartan. Regionen är kanske Italiens bäst bevarade 
hemlighet, belägen mitt på stöveln där nord möter syd 
och enligt utsago många italienares favoritdestination 
för sin egen semester. Att Abruzzo har kunnat flyga 

under radarn inte minst bland oss Italienälskande 
svenskar är ett mysterium. Visserligen har man kan-
ske inte satsat lika mycket på att marknadsföra sig 
internationellt som närbelägna Toscana, Marche 
och Umbrien, utan istället hållit sig på sin kant och 
historiskt fokuserat mer på jordbruk än på turism. 
Kanske har man inte känt behovet av att skryta. Men 
mer troligt har man haft lite av ett lillebrorskomplex 
gentemot dessa redan mer välkända grannregioner. 
Trots det är det ändå fortsättningsvis lite märkligt – 
Abruzzo innehåller allt det vi svenskar förknippar med 

Italien, paketerat på en behändig yta ungefär stor som 
Skåne.

Här finns 13 mil kust längst Adriatiska havet med 
sand, klippor, och sten – och med variation mellan 
små stränder som erbjuder avskildhet och offentliga 
strandklubbar, i Italien kallade ’lidos’. Trabocchikusten, 
belägen ett par mil från Casoli och som fått sitt namn 
av de gamla ’plockepinn’-liknande fiskepirar i trä som 
står längst med sträckan, är en av Italiens lokalt mer 
kända kuststräckor och en av de med flest blåflagga-
de stränder i landet.
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Här finns också Italiens näst största bergskedja 
Apenninerna, med de högsta topparna strax under 
3000 meter. Detta innebär i sin tur flera skidorter 
med pistlängder och fallhöjder väl i klass med orter i 
Alperna eller för den delen Åre – vissa med utsikt över 
medelhavet som bonus. En bra dag kan man således 
åka skidor på förmiddagen och sitta med ett glas vid 
havet i kortärmat på eftermiddagen. Är inte det defini-
tionen av dolce vita så säg?

Däremellan finns samma böljande landskap av 
kullar som gjort Toscana och Umbrien kända, med 
skillnaden att i Abruzzo är bergsmassivet ständigt 
närvarande som en betryggande fond. På kullarna 
märks det att vi är i Italiens sjunde största vinregion, 
mest känd för druvorna Montepulciano d’Abruzzo, 
Trebbiano och Pecorino, där regionen fått en ökande 
internationell ranking i kvalitetssammanhang på sena-
re år. 

Vad som gör det hela än märkligare är – Abruzzo 
är inte ens långt bort – på runt två timmars körning på 
motorväg är du mitt i centrala Rom och på tre är du i 
Neapel. Därtill finns näst intill obegränsade möjligheter 
till inspirerande körning på slingriga landsvägar.

I en tid där information färdas blixtsnabbt borde väl 
ändå något av denna information ha läckt ut?

På denna plats ligger alltså Palazzo Ricci, som 
under kommande år skall restaureras till sin forna 
prakt och samti-
digt uppdateras till 
modern standard.

Palatset bygg-
des ursprungligen 
som bostad åt den adliga familjen Ricci och stod klart 
1799. Under många år tjänstgjorde det som en av 
deras flera bostäder, under en tid då familjen hade 
betydelsefulla roller i både lokal- och nationell politik. 
Under andra halvan av sin livstid har det bland annat 
hunnit med att fungera som officersresidens under 
andra världskriget, som kommunhus och senast som 
skola, efter att därefter ha stått oanvänt de senaste 
20-30 åren. Ett hus med historia.

När palatset förvärvades hade det alltså varit i 
samma släkts ägande i imponerande 220 år. Detta 
medförde också det första intressanta hindret att ta 
sig över på resan. Det italienska sättet att hantera 
arvsskiften skiljer sig från det svenska dito genom att 
fastigheter inte som standard  övertas av någon part 
i sin helhet eller säljs. Istället ärvs ofta en andel med 
konsekvensen att fastigheten får fler och fler delägare 
för varje generation. För Palazzo Ricci var det mer 
än 60 ägare när processen inleddes för ett år sedan, 
varav flera var väldigt gamla och bodde i andra länder. 
Ett projekt i sig att sortera ut 220 år av historia och 
komma till ett säljbart skick rent juridiskt, i ett land 
som är kända för sin kärlek till pappersarbete. Det tog 
nästan 10 månader från start till förvärv.

Av det som en gång var en privatbostad på ca 
1000 kvm, skall det nu alltså bli 16 stycken semester-
bostäder av högsta standard och en tillhörande träd-
gård av renässanstyp med pool och privata ytor för 
middagar och samvaro. Konceptet för Palazzo Ricci 
blir en så kallad ’private residence club’. Det är ett 
vanligt sätt att köpa och äga semesterboende i USA 

som uppvisar vissa likheter med en svensk bostads-
rättsförening, men som märkligt nog ännu ej blivit 
lika känt inom Europa eftersom det ger möjligheter till 
delat ägande och enkelhet genom att slippa bekymra 
sig om förvaltning, administration eller renovering av 
fastigheten – allt sådant är omhändertaget så fokus är 
endast på att ha semester. 

Totalt kommer Palazzo Ricci vid färdigställande ha 
ca 120 delägare, vilka alla äger en del av fastigheten. 
Denna del ger tillgång till en visst boende under ett 
visst antal veckor per år, men fortfarande med ett 
eget direkt ägande i fastigheten. 

Genom att vara fler som är med och delar möjlig-
görs ju även väsentligt högre standard på fastigheten 
än vad som annars skulle vara möjligt, ett antal kring-
tjänster inkluderande bland annat concierge och inte 
minst genom att huset har boende en stor andel av 
året, bidrar det även positivt till den lokala ekonomin 
och utbudet.

Situationen med viruset har självklart inte gått obe-
märkt förbi för palazzoprojektet. Innan detta påbörja-
des hanns det dock med att påbörja arbeten interiört, 
bland annat med att tömma och katalogisera 220 år 
av tillhörigheter i källaren. Av fynden kan nämnas ett 
par handdrivna olivpressar, ett antal vinflaskor som 
lagrat i okänt antal år samt en mängd gamla böcker. 
Samtliga skatter kommer i så hög grad som möjligt 

återanvändas i 
det restaurerade 
huset. 

Det slutar inte 
där – när rivnings-

arbetet startade upptäcktes ett igenmurat utrymme 
på en av de övre våningarna, som inte fanns utritat 
på några planritningar. Efter demolering av de igen-
murade väggarna upptäcktes ett eget kapell komplett 
med altare, som antagligen inte har sett dagsljus på 
ett antal decennier, kanske även sekel. Kapellet kom-
mer självklart att integreras i interiören i den framtida 
byggnaden och medförde att arkitekten fick rita om 
planerna något igen. Att restaurera gamla hus är 
ett jobb av överraskningar och utmaningar och som 
uppenbart måste hållas väldigt agilt. 

Nu väntar projektet bara på att kunna återgå till 
arbetet och på att få bidra till att återuppbygga Italiens 
ekonomi efter perioden av nedstängning. Fortsättning 
följer!

”Därtill finns näst intill obegränsade möjligheter 
till inspirerande körning på slingriga landsvägar”

Casoli, Abruzzo

 Private Residence Club

Casoli, Italy

Palazzo Ricci, restoring Italy,
one Historic Palazzo at a time.

 Learn more at www.palazzoricci.club

Palazzo Ricci

The Ultimate Goal 

of Every Road Trip
Now you can own an Italian 

palace built for Nobility

Abruzzo, Italy
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ALFA ROMEO HISTORIA TEXT: BJÖRN STEGGER, ÖVERSÄTTNING: OLA SÖDERPALM. FOTO: ALFAHOLICS

D
e flesta Alfisti känner nog till Alfaholics i 
England. Grundaren Richard Banks börja-
de med att köpa och sälja 105-serie Alfa 
Romeos under mitten av 70-talet och gjor-

de sig också ett namn som vinnare av 
åtskilliga concurs d´elegance 
tävlingar inom den eng-
elska Alfa Romeo 
Owners Club 
med sina 
toppre-

noverade Giulia och Giuliettor, först och främst med 
Bertone coupéer. Han uppmärksammades också på 
de engelska tävlingsbanorna med sina race-Alfor. 

På detta sätt skapade Richard Banks en god 

grund för att starta företaget Alfaholics i början av 90 
talet med försäljning av reservdelar till klassiska Alfa 
Romeo, huvudsakligen till 105-serien. 

Under 2004 anslöt sig den äldste sonen, Maxim 
Banks, till sin far och företaget som VD och 2006 
började även hans lillebror Andrew Banks som eko-
nomichef. Pappa Richard fortsatte i företaget där han 
koncentrerade sig om försäljningssidan i det växande 
företaget, samt att hitta lämpliga renoveringsobjekt. 
Tack vare internet skapades helt nya möjligheter 
inom försäljning och marknadsföring, vilket Maxim 
och Andrew förstod nyttan av. Detta medförde att 
Alfaholics började växa och bli känt även utanför 
Englands gränser. Som sagt hade Richard Banks 
både tävlat och kört trackdays, och båda söner-
na introducerades tidigt i motorsporten av sin far. 
Talangerna som tävlingsförare i kombination med 

riktigt god känsla för affärer, och naturligtvis 
en djup och passionerad kärlek 

till Alfa Romeo, har 
varit nyckeln 

till Alfaholics framgångar. De båda bröderna lärde 
sig också att bygga särdeles lyckade och smakfulla 
replikor av GTA modellen genom att alltid ta tillvara 
själen, designen och detaljerna från modellerna i den 
klassiska 105 serien.

ALFAHOLICS VÄG MOT FRAMGÅNG
Under 2004 till 2005 tog Alfaholics fram bilen som 

blev grunden för det vi idag förknippar företaget med 
och som gjort det världsberömt och erkänt som de 
ultimata förädlarna av Alfa Romeos 105-seriebilar. 
Baserat på en Bertone GT 1300 Junior ”osthyvel” 
från 1967 skapade Alfaholics en Bertone GTA-replika 
kallad GTA-R optimerad för snabb landsvägskörning 
och trackdays.

Även om Alfaholics hade kunskapen om hur 
man fick ur både hög effekt och pålitlighet ur Alfas 
Nordmotor, valde de ändå att utgå från en Twin 
Spark motor från en 75:a. Detta för att den har större 
potential med sitt förbättrade topplock med bättre 
vinklar mellan ventilerna och dubbeltändning. Med 
Alfaholics know-how gav motorn mer än 200 hk 
redan från början och i kombination med en total-
vikt på under 900 kg i den lilla Bertone coupén fick 
man en mycket kvick bil. Resten av bilen var också 
synnerligen kompetent, bland annat med egenut-

vecklade fyrkolvs bromsok, eleganta 7x15” GTA-
replikafälgar samt ett avancerat och välbalan-

serat chassi.
Denna bil är utan tvivel den mest 

berömda och snabbaste ”gatbertonen” 
(reg. nr. SBP 699 E) i världen. Redan 2005 
kunde den ta upp kampen med Porsche 
911 GT3:or på Nürburgring. År efter år har 
Alfaholics konsekvent vidareutvecklat bilen 

och försett den med mängder av avancera-
de komponenter som det lilla företaget själv 

utvecklat i en imponerande takt och fått dem till-
verkade hos underleverantörer man valt ut själva.

Twin Spark motorn är numera på 2,3 liter med 
hjälp av en speciell långslagig vevaxel samt en så 
kallad ”monosleeve” i blocket där alla cylindrar bear-
betats fram ur ett aluminiumstycke och därmed med-
ger en större borrning, precis som Autodelta använde 
sig av under sin tid i de ”äkta” GTAm tävlingsbilarna. 
Weberförgasarna är ersatta av ett egenutvecklat 
insprutningssystem med separata spjällhus, växellåda 
och diffrential har fått förbättrade utväxlingar och 
tillverkas i bäst tänkbara material med optimerade 
toleranser och en växlingsmekanism med kortare 
spakrörelser.

En mycket ren kaross. Men den ursprungliga Junior Zagato var 
ultramodern redan från början och liknar inte en bil från slutet av 
60-talet, men kunde väl presenteras på 80-talet. Det stora Alfa Romeo-
aluminiumtråget tittar fram under.

Utgångspunkten för Gordon Murrays nya bil är en tidig 
1300-modell, eftersom den är trevligare med sin kortare 
bakände.

ALFAHOLICS ZAGATO-RALFAHOLICS ZAGATO-R
TILL GORDON MURRAYDetta är historien om F1-gurun Gordon Murrays nya bil – en specialbyggd Junior 

Zagato som byggts av brittiska Alfaholics. Här berättar vi historien om såväl Alfaholics, 

Gordon Murray och hans mycket speciella Zagato-R.
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Chassiet är måhända det mest imponerande; oer-
hört dyrt med superlätta material kombinerade med 
förstärkta och optimerade komponenter. De främre 
bromsoken är nu av sexkolvstyp tillsammans med 
stora ventilerade skivor. Stora delar av karossen är 
tillverkad i kolfiber med bästa tänkbara finish, kolfi-
bern är synlig på insidan men utsidan är naturligtvis 
lackerad i Alfa Rosso. Det bärande elementet i karos-
sen är en fullt integrerad störtbur från Safety Devices, 
ett resultat av ett minituiöst datorbaserat utvecklings-
arbete för att uppnå maximal styrka, säkerhet och 
vridstyvhet kombinerat med låg vikt utan att för den 
skull göra bilen oanvändbar i dagligt bruk, och utan 
att försämra interiörens utseende.

SBP 699 E är helt enkelt Alfaholics rullande test-
laboratorium och imponerande showcase på samma 
gång. I dag har bilen en effekt på mer än 230 hk, 
medans vikten är nere under 800 kg. Utrustad med 
i stort sett allt av de hundratals speciella high-tech 
godsakerna som Alfaholics kan leverera är den uppe 
i en prisnivå på drygt en och en halv miljon svenska 
kronor registrerad med de gamla tidstypiska engel-
ska aluminiumskyltarna. Vad priset skulle bli i Sverige 
är okänt.

ALFAHOLICS GTA-R
Det mest imponerande med denna ultimata 

Alfaholics GTA-R, som företaget kallar den, är emel-
lertid att den ser ut och upplevs fullt ut som en klas-
sisk Bertone. Allt är helt enkelt gjort på pricken likt 
och i samma anda och stil som Autodelta en gång 
gjorde, med god smak och känsla för detaljer. Där till 
exempel Singer Porsche från Kalifornien förser sina 
bilar med en del detaljer som inte alltid vittnar om 
god smak och som inte heller passar den ursprung-
liga tidsepoken, där träffar Alfaholics GTA-R helt rätt. 
Man skulle mer än gärna kunna ha en 290 GTA-R 
och en äkta GTA sida vid sida i sitt klassikergarage. 

Alfaholics anger för övrigt vikt/effekt förhållandet för 
290 på klassiskt engelskt sätt, det vill säga hk per 
ton. Vi andra skulle ange det som 3,4 kg per häst-
kraft.

All världens motorjournalister och biltidningar har 
blivit fullständigt tokiga efter att fått kvittera ut nyck-
larna till SBP 699 E. Alfaholics ligger i ett modernt 
industriområde i en liten förstad till den sydvästengel-
ska hamn- och universitetsstaden Bristol. Tjugo mil 
sydväst därom ligger det vidunderligt vackra natur-
sköna området Devon med den stora nationalparken 
Exmoor, vilket utgör ett helt naturligt revir för en 
Alfaholics GTA-R. Efter en tur och retur resa genom 
Devon och en motsvarande tur och retur till Alfaholics 
hemmabana Castle Combe, vilken ligger 20 miles 
öster om Bristol, fattar även den mest kräsna motor-

journalist vad det är för en fullblodsmaskin Alfaholics 
har byggt. En Bertone som ser ganska autentisk ut, 
känns och låter autentisk, men som kan bita ifrån 
mot många moderna skapelser helt odramatiskt men 
kombinerat med körglädje och en distinkthet man inte 
återfinner i dagens moderna bilar.

Parallellt med att Alfaholics har bjudit motorjour-
nalister och biltidningar att testa SBP 699 E, har man 
årligen arrangerat resor till Nürburgring, Spa, Stelvio 
och nu senast till Spanien. Syftet har naturligtvis varit 
att glädja ägarna till den växande skaran av Alfaholics 
GTA replikor men också att få bilarna grundligt tes-
tade och samla in stora datamängder under extrema 
förhållanden. Dessutom får man möjlighet att bevisa 
bilarnas driftssäkerhet även under längre turer till 
främmande länder och för att vi inte skall missa detta 
har Alfaholics använt sociala medier flitigt och på 
ett mycket smakfullt sätt för att förse oss med de 
senaste nyheterna, om de fantastiska resorna och 
de storslagna upplevelserna. Självklart har detta 
satt stor fart på Alfaholics affärer. Numer bygger 
företaget den ena GTA replikan efter den andra, de 
flesta med 2,1 liters Twin Spark motorer med dubbla 
Weberförgasare och 220 hk men också några med 
högpresterande Alfa Nord motorer. Det byggs också 
varianter med Alfaholics egenutvecklade automatlå-
dor, några med bränsleinsprutning istället för förga-
sare, några med Alfaholics AC eller med företagets 
egna hastighetsberoende servostyrning. Man kan 
kort sagt få i stort sett få vad som helst som känns 
meningsfullt att bygga in i sin Alfaholics GTA-R.

Nästan alla kunder väljer en Bertone med ost-
hyvelfront alternativt en 1750 som utgångsmaterial 
men det har också byggts ett antal Giulia Spider. 
Dessutom finns naturligtvis Andrew Banks egen unika 
Giulia TI Super replika. Tänk dig att var dag kunna 
sätta sig i en bil med ett till synes oskyldigt utseende 

som Giulia Berlina, lackad i Bianco Spini med 220 hk, 
en vikt på ca 900 kg och ett chassi som kan mäta sig 
med det bästa.

Vid sidan av affärsverksamheten och den stän-
digt pågående produktutvecklingen har Maxim och 
Andrew Banks visat stora talanger på tävlingsba-
norna i deras (äkta) GTA Corsa racer som de har 
byggt med hjälp av sin gemensamma know-how till 
en av världens snabbaste historiska GTA:er inom FIA 
Appendix K Grupp 2 i klassen 66-71.

Eftersom de båda herrarna är skickliga tävlings-
förare har de vid flera tillfällen slagit ett flertal Lotus 
Cortinor i en klass där det för att vara konkurrens-
kraftig krävs att man skall ned i homoligiseringsvikten 
på 765 kg och upp i en effekt i närheten av 190 hk ur 
motorn på knappt 1,6 liter. Det finns sannolikt endast 
två andra GTA:er som kan utmana Banksbröderna 
och det är tysken Alexander Furiani i sin egen-
byggda GTA Corsa och holländaren Oliver Hart i en 
Furianibyggd GTA Corsa.

För oss Alfafantaster framstår det som ganska 
otroligt att det i dag finns Alfa Romeo specialister 
som kan bygga en GTA Corsa som är konkurrens-
kraftig gentemot en välreparerad Lotus Cortina. Man 
skall ha i åtanke att det finns tusentals engelsmän 
som ständigt arbetar med trimning och optimering av 
klassiska engelska tävlingsbilar, inte minst med Lotus 
Ford Twin Cam motorer och därför skall det till något 
verkligt seriöst och topprofessionellt för att bjuda upp 
till dans i detta sällskap.

Succén på tävlingsbanorna har naturligtvis bidra-
git till Alfaholics goda renommé. Fförsäljningen av 
reservdelar, specialkomponenter och GTA replicor 
visar på all time high. och dessvärre också på försälj-
ningen av look-alikes från andra aktörer. De måste 
ändå känna sig hedrade, när de blir så grundligt 
kopierade, som Alfaholics blir…

Ovan. Bilen som 
har varit modell 
för hela utveck-
lingen av den 
ultimata Bertone-
modellen, kallad 
GTA-J 290.

Nedan t.v.
Kupén ser ganska 
standard ut, men 
om du tittar noga, 
hittar du flera 
diskreta uppgrade-
ringar

Nedan t.h. 
Specialpedaler 
utvecklas också.

Ovan: Här är 
GTA-R 290 med 
registreringsskylt 
SBP 699E fångad 
på vägen.

Nedan: Folket 
på Alfaholics 
vann U2TC-
mästerskapen 
2017 och 2019 (ett 
icke-FIA-tryckt, 
inofficiellt europe-
iskt mästerskap för 
standardbilar från 
före 1968).
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M
öjligen finns det inte så många i 
Alfakretsar, som känner till Gordon 
Murray, en av världens mest kända och 
framgångsrika tävlingsbilskonstruktörer. 

Född och utbildad i Sydafrika kom denne biltokige 
unga ingenjör mot slutet av sjuttiotalet till England för 
att börja arbeta hos ett av Formel 1-teamen. Otroligt 
nog lyckades Gordon Murray få en anställning hos 
Brabham under Ron Tauranacs ledning och när 
denne kort därefter lämnade företaget utnämnde 
chefen Bernie Ecclestone den unge Gordon Murray 
till chefskonstruktör. Genast visade Murray på sina 
fantastiska talanger och under perioden 1973 - 1985 
vann Brabham 22 Grand Prix och Nelson Piquet blev 
världsmästare både 1981 och 1983. Senare kom 
Murray till McLaren under detta teams storhetstid, 
där han både hjälpte till med att designa Formel 
1-bilar och även den ikoniska, 3-sitsiga sportvagnen 
McLaren F1med BMW V12 motor och därefter lyx-
sportvagnen Mercedes Benz McLaren.

Under åren hos Brabham fick Gordon Murray 
också tillfälle att arbeta med den legendariske Carlo 
Chiti från Alfa Romeos tävlingsavdelning Autodelta, 
eftersom Alfa Romeo under åren 1976 -78 var motor-
leverantör till Brabham. Motorerna det handlade 
om var den 12 drygt 500 hästkrafter starka Formel 
1-versionen av de V12 motorer som Carlo Chiti 
ursprungligen hade utvecklat till de framgångsrika 3 
liters Alfa 33-3 racersportvagnarna. Gordon Murray 
och Carlo Chiti lyckades dock aldrig med målet att ta 
hem världsmästerskapet med Brabham, bland annat 
för att detta var tiden då Colin Chapman lyckades 
att implementera den ena innovativa aerodynamiska 
konstruktionen efter den andra för att öka på down-
forcekraften  i Lotusstallets bilar.

Gordon Murray lyckades emellertid att slå Lotus 

genom att utveckla Brabham Alfa Romeo BT 46,  
”fläktbilen” som Niki Lauda vann Sveriges Formel 1 
Grand Prix på Anderstorp 1978 med. Gordon hade 
sett Texasbon Jim Hall´s revolutionerande Chaparral 
2J ”sugbil”, som kördes i amerikanska CanAm serien, 
som med stora motordrivna fläktar baktill kombinerat 
med kjolar som släpade helt ned i asfalten helt enkelt 
sög fast bilen i asfalten.

DAMMSUGARBILEN
Inspirerad av den spektakulära Chaparral designa-

de Murray Brabham BT 46, som även den utrustades 
med ett stort ”dammsugarmunstycke” baktill. På 
grund av reglementet i Formel 1 fick bilens 12-cylin-
driga Alfa Romeomotor driva fläkten via en rad spe-
cialdesignade kopplingar som överförde en del av 
kraften till den stora fläkten mitt på bilens bakdel. Ju 
högre varvtal Alfa Romeo motorn hade desto större 
blev sugeffekten och vid höga varvtal blev downfor-
cen helt extrem. Brabham Alfa Romeo BT 46 var helt 

överlägsen alla de andra Formel 1 bilarna, inklusive 
Lotus men dessvärre lyckades Colin Chapman och 
de övriga konkurrerande F1-stallen att överbevisa 
Brabhamstallets ägare Bernie Eccelstone att det inte 
var sportmannamässigt att konkurrera med en så 
radikal lösning. Detta fick Brabham att hastigt dra till-
baka BT 46 B och den kom aldrig mer att användas.

Trist för Gordon Murray, Niki Lauda, Carlo Chiti 
och de övriga i Brabham Alfa Romeo stallet men 
tvärt emot vad många tror blev Brabham Alfa Romeo 
BT 46 B inte diskvalificerad. Det visade sig efter 
mätningar att lite mer än 50% av fläktens kapacitet 
gick åt till att suga luft genom kylsystemet, medan 
resterande användes för att skapa ökad downforce. 
Det var Bernie Eccelstones ambitioner om en karriär 
inom FIA som gjorde att han efter att blivit utsatt för 
påtryckningar, frivilligt tog bort bilen för att inte mista 
uppbackningen från de övriga stallen för sina inten-
tioner. Gordon Murray som hade lagt ned ett enormt 
arbete för att få den komplicerade konstruktionen 
att fungera och hålla för ett helt Grand Prix och föra-
ren Niki Lauda som nu hade kunnat passera Mario 

Andretti i Lotusen även i de kurviga partierna, var 
dock inte helt tillfreds, men accepterade beslutet från 
sin chef. Murray har därefter vid flera tillfällen, lycklig-
tvis med ett leende på läpparna uttalat: ”I was very, 
very pissed off!!!”

Under åren har Gordon Murray likt många andra 
välbeställda biltokar skaffat en betydande bilsam-
ling, vilken han kallar Gordons Garage. I motsats till 
de flesta andra har Murray valt många relativt enkla 
bilar, av skälet att de innehåller tekniskt intressanta 
lösningar och ger bra prestanda på grund av låg vikt, 
inte för att de var exklusiva, dyrbara eller ovanliga. I 
samlingen finner man en bland annat Fiat 500 Nuova, 
en tidig Hillman Imp, en tidig Mini, en Light Car 
Rocket, diverse Lotus, bl.a. en 11:a och en 23:a, en 
Elite, en Elan, en Austin Healy Sprite, en de Tomaso 
Vallelunga, en BMW 700 Coupé, en Minibug T2 plus 
en rad klassiska Fiat Abarth från 695 EsseEsse till 
1000 SP och sist men inte minst ett antal klassiska 
Alfor bl.a. en Giulia Veloce Spider och en Zagato 
Coda Tronca.

Gordon M
urray

Gordon M
urray

Gordon Murray 
framför arbetets 
krona, gatbilen 
McLaren F1 och 
en liten konceptbil 
som aldrig kom i 
produktion.

Ovan t.v. Det var 
denna Chaparral som 
gav Gordon Murray 
idén till fläktbilen.

Ovan t.h. Här ser 
du ”dammsugaren” 
bakifrån.

Mitten. Gordon 
Murray och Niki 
Lauda framför en 
mer traditionell 
Brabham, modellen 
före dammsugarbilen.

Under. Dammsugare 
(fläktbil), Brabham 
Alfa Romeo BT46 
B, såg den ut på 
Anderstorp 1978.

T. v. Gordon 
Murray och Bernie 
Eccelstone.

Niki Lauda i en 
Brabham BT46 B, 
strax efter starten 
på Anderstorp 
i kamp med en 
Lotus. Brabhamen 
använde sig av en 
fläkt för att skapa 
downforce medans 
Lotusen hade ett 
passivt system 
med kjolar.
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G
ordon Murray är nu 73 år men han desig-
nar fortfarande bilar och han är än i dag en 
bilentusiast. För närvarande håller han på 
med en arvtagare till McLaren F1, en ny 3 

sitsig supersportvagn med en helt nyutvecklad V12 
motor, vilken han övertalat sina gamla goda vänner 
vid Cosworth att utveckla speciellt för denna nya bil. 
Självklart skall den nya supersportsvagnen ha en 
mycket stor dammsugarfläkt baktill, precis som den 
ikoniska Brabham BT 46 B hade.

Murrays hjärta slår tillsynes fortfarande för Alfa 
Romeo, eftersom han under slutet av 2018 vände sig 
till Alfaholics och bad dem om hjälp för att utveck-
la och bygga en optimerad variant av Alfa Romeo 
Junior Zagato. Murray är uppenbarligen, likt många 
av oss andra, begeistrad av Zagatodesignern Ercole 
Spadas säregna stil. Grundidén var att kombinera 
den lilla Zagato coupén med det bästa på Alfaholics 
hyllor, och mer därtill. För Alfaholics var uppgiften 

Alfaholic
s

Alfaholic
s

Junior 
Zagato-

R
Junior 

Zagato-
R

naturligtvis både spännande och utmanande, dels 
för vem kunden var och dels för att de aldrig tidiga-
re hade renoverat eller byggt en uppdaterad Junior 
Zagato. Projektet startades med stora ambitioner och 
entusiasm under namnet Alfaholics Zagato R 019. I 
dag är den färdiga bilen döpt till Zagato R och den 
har nyligen levererats till Gordon Murray efter grund-
liga tester, justeringar och ett noggrant utfört lack-
skydd. Resultatet är lyckligtvis offentliggjort efter den 
lycklige ägarens godkännande så att vi andra mindre 
bemedlade kan njuta av bilderna och de imponeran-
de specifikationerna.

Som synes är karossen modifierad såväl utvändigt 
som invändigt, bland annat har stötfångarna tagits 
bort och bakpartiet har förändrats för att lätta upp 
bakdelens något tunga intryck samt för att förbättra 
aerodynamiken under bakvagnen. Bilen lackerades 
i originalfärgens skarpt gröna färg, vilken passar 
extremt bra på bilen.

I denna bil har det av en eller annan anledning inte 
monterats någon Safety Devices störtbur som i GTA-
R, sannolikt för att Gordon Murray endast kommer 
att använda bilen för gatbruk. Alfaholics har därför 
förstärkt karossen på strategiska ställen för att göra 
Zagato-R säker och vridstyv och för att den graciösa 
karossen med mycket tunna takstolpar skall kunna 
hantera de extrema påfrestningarna den kommer att 
utsättas för med den effektstarka Twin Spark motorn 
och det sofistikerade Alfaholics chassiet.

Det finns dock några få ting som man undrar över:
Varför finns det inga utvändiga backspeglar på 

bilen? Det känns ju inte helt okej att köra utan back-
speglar i modern trafik.

Och varför har man, likt så många andra nu för 
tiden, fallit för frestelsen att använda ett helt vulgärt 
våffelmönster på sätena? Kanalsömnad alternativt 
inga sömmar alls hade stämt mycket bättre med den 
övriga stilen.

Eller varför har Gordon Murray valt energispardäck 
till en bil som i övrigt är inriktad på höga prestanda? 
Mycket skumt, särskilt då Alfaholics under de senaste 
15 åren använt bästa möjliga Yokohama däck, för 
det mesta 195/55R15 eller 205/50R15 Advan Neova 
AD08R till sina bilar.

Man hoppas verkligen att Gordon Murray kommer 
att få stor glädje av sin nya fantastiska Alfaholics 
Zagato-R och likaså hoppas vi naturligtvis också att 
Chris Harris lyckas få låna LBY 708 J till en av sina 
supertests med de fantastiska videoinspelningarna.

Gå själva in på Alfaholics hemsida www.alfaholics.
com eller på Alfaholics Facebooksida för att njuta av 
såväl Gordon Murrays Zagato-R och alla de andra 
härliga läckerheterna man byggt. Ni kan också hitta 
en hel del filmer med de röda Alfaholics GTA-R plus 
den vita Giulia TI Super R på YouTube. 

Det är djupt imponerande vad Alfaholics gör för att 
hålla legenderna om Alfa Romeo levande och se till 
att märket får behålla sin plats i rampljuset.

Ovan. Längs mon-
teringsprocessen. Ovan. Bakaxeln. Även här är de justerbara stötdämparna 

(vrid på den svarta och röda anodiserade ringen).

Nedan t.v. Kupén 
tar också form. 
Observera också 
att det finns en 
komplett nybyggd 
instrumentbräda 
och mittkonsoll.

Mitten. 
Framfjädring med 
alla specialutveck-
lade delar inkl. 
justerbara stöt-
dämpare.

T.h. Bakaxel med 
T-arm.

Nedan t.v. 
Alfaholics har 
visat dessa bilder, 
så det måste vara 
sant att det också 
finns lite plywood 
i bilen.

Nedan mitten. 
Undersidan är 
klart för målning.

Nedan t.h. Botten 
baktill med speci-
altanken.

Ovan t.v. Elektrisk 
fönsterhiss är 
inbyggd i dörren, 
som också har lite 
dämpande folie, 
så det låter inte så 
”plåtigt” när du 
stänger den.

Ovan mitten. 
Baksidan och med 
den speciella ljud- 
och värmeabsorbe-
rande folien.

Ovan t.h. Motorn 
kan lyftas i snart.
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INTERIÖR OCH EL
• Instrumentpanel i kolfiber, klädd med Alcantara och läder.
• Momo Prototipo läderratt.
• Specialtillverkade stolar och bakre bagageutrymme.
• Stolar och resten av interiören helt klätt i skinn.
• Innertaket klätt med specialtillverkad stoppning och Alcantara.
• Alfaholics aircondition med utblåsmunstycken i aluminium 
 på instrumentbrädan.
• GTA-R kabelhärva och elsystem.
• Strålkastare med LED teknik
• Elektriskt centrallåssystem med fjärrkontroll.
• Uppvärmda säten.
• Uppvärmd fram och bakruta
• Elmanövererade sidorutor.

KAROSS
• Fullständig karossrenovering med åtskilliga förstärkningsar, 
 modifieringar och helsvetsning.
• Golv och bakre mellanvägg kraftigt modifierat (sänkt 7 cm 
 och bakåtflyttat 10 cm) för att ge plats åt Gordon Murray 
 som nästan är 2 meter lång.
• Ombyggt till högerstyrning.
• Golvet i bagageutrymmet modifierat med centralt placerad 
 högkapacitetstank och bränslepumpar för insprutningssystemet.
• Luftintag och plexiglasfront modifierat för att kunna förse 
 den 230 hk starka motorn tillräckligt med friskluft till insug, 
 vatten- och oljekyl.
• Nya dörrpaneler i aluminium med integrerade dörrhandtag 
 från Ferrari Dino.
• Bagageluckan och dess omgivande delar omdesignade för 
 att öka styvheten i C-stolparna, karossen samt för att 
 rymma modern elektrisk manöverering för öppning av bakluckan.
• Bakre stötfångaren omdesignad för att optimera luftsröm-
 marna under bilen samt att lätta upp bilens utseendet bakifrån.

MEKANIK
• 230 hk, 2,1-liters Twin Spark-motor.
• Alfaholics spjällhus med Motec motorstyrning.
• GTA-R Superleggera hjulupphängning med övre bärarmar i 
 titan och dubbeljusterbara stötdämpare.
• GTA-R Superleggera 6 kolvsok och 300 mm ventilerade 
 bromsskivor, tvåkrets bromssystem med bromsvåg för jus-
 terbar bromskraftsfördelning.
• Hastighetsberoende elektrisk servostyrning inbyggd i speci-
 altillverkat aluminiumhus
• 7x15” GTA-R fälgar med Michelin Energy Saver 195/60R15 däck.
• Specialkoppling, svänghjul och tätstegad växellåda med 
 Alfaholics quickshift.
• Alfaholics racing drivaxlar och kardanaxel.
• Alfaholics lamelldifferential med 4,1:1 bakaxelutväxling för 
 reduktion av varvtalet vid motorvägskörning.
• Avsämt rostfritt avgassystem och grenrör.
• Specialtillverkad aluminiumkylare, oljekylare, expansionskärl, 
 catchtank och luftfilterbox.
• Skumfylld bensintank i aluminium.
• Alfaholics pedalbox i aluminium.

Emblemet på bakstammen är det ursprungliga ”Z” men med ”Alfaholics” ingraverat. 
Dessutom har man lagt till ett svängigt ”R”.

Bakstammen ser renare ut med bakre 
stötfångaren integerad i karossen. 

Hjulen fyller ut hjulhusen helt.

Motorn kommer från Alfa 75 Twin Spark och  har utvecklats ytterligare av 
Alfaholics. Här finns bl.a. spjällhus och den av Alfaholics egenutvecklade ventilkåpan 
som givit den moderna TS motorn ett mer klassiskt utseende.

Det följer även med ett set resväskor till bilen som passar fint i ”baksätet”.Här en titt genom den öppna bagageluckan, där man bland annat kan se 
aluminiumpedalerna, sportratten och att bilen blivit högerstyrd. Junior 
Zagato levererades aldrig högerstyrda från fabriken men några exemplar 
har i efterhand konverterats som denna.

Ny typskylt från Alfaholics. Det handlar i det närmaste om en helt ny bil, 
den har emellertid behållit det ursprungliga chassinumret.

En snygg cockpit. Det är i princip bara svart och aluminium / krom. Golvet har sänks 
7 cm och väggen mot bagageutrymmet har flyttas 10 cm bakåt så att två meter långe 
Gordon Murray får plats.
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The Interlaken Story TEXT OCH FOTO: ROBERT JAKOBSSON

Två tankar förenades till den förra vintern:
Det började med att jag laddade ner appen 

”Ultimate Drives” och började drömma om Europas 
alla sköna kurviga bergspass som Furka, Susten, 
Grimsel och kanske Stelvio. Nästan samtidigt fick 
jag syn på att 4C Passion Meeting tydligen hölls i 
Interlaken den första juni 2019. ”Man borde ju ändå ta 
en ordentlig tur ner igenom Europa”. 

För vad har man en Alfa Romeo 4C till egentligen? 
Jag har varit lycklig ägare till en 4C i fem år nu och 
medvetet valt att inte modifiera bilen trots att jag kör 
en hel del på bana. Och där är det inte optimalt att 
halka runt i ett original lädersäte kan jag säga. Men 
planen har hela tiden varit att behålla kompromissen 
med att kunna använda den som vanlig sportbil på 
lite semesterturer. Problemet har varit att hustrun 
efter en första tur i passagerarsätet dömde ut ”min 
nya leksak” redan 2015 och undrade vad vi ska med 
den till. ”På tok för bullrig och obekväm”. Och hon 
har ju ändå njutit av att köra 80-tals Giulietta, 164 
och 156. Alla med sänkta uppstyvade chassin, ANZA 
avgassystem och breda spårkänsliga fälgar som inte 
tilltalar alla. 

Nåväl, jag måste väl erkänna att en 4C inte är 
någon Gran Turismo för långa bekväma motor-
vägstransporter ut i Europa. Men den funkar på 
långfärd om man gillar att köra bil och står ut med 
alla glada tillrop från medtrafikanter. Alla bilar är ju 
en kompromiss av egenskaper och Alfas ingenjörer 
skruvade nog 4C:n några hack närmare en ren ban-
bil. 

Tanken på en ordentlig tur ut i Europa hade ändå 
slagit rot. Här fanns bara en sak att göra. Locka 
någon annan att följa med. Sonen i huset fick frågan 
och tackade JA. Färjebiljetter beställdes och plane-
ring med lite jobb på hemvägen fungerade perfekt. 
En ordentlig långstint genom Europa, en heldag 
med körning i Schweiziska bergspass, Alfa Passion 
Meeting och så en reservdag på slutet var den enkla 
grundplanen. 

Men det blir ju inte alltid som man tänkt sig. 
Någon vecka innan avfärd meddelade sonen vid 
frukostbordet att han fått nytt jobb och inte kunde 
hänga med. Ridå! Men, då tittar hustrun upp från 
morgonkaffet och meddelar helt otippat att hon visst 
kunde tänka sig en Europatur i 4C!!!  För säkerhets 

skull blev det lite snabb omplanering med uppgrade-
rad hytt på färjan och en nedkortad långstint genom 
Tyskland för att inte utmana ödet. Och så smög jag 
ner ett par brusreducerande hörlurar under passage-
rarsätet.

Så det slutade med att min kära hustru satte sig 
bakom ratten på 4C:n för allra första gången efter 
första tankstoppet på Autobahn. ”Riktigt enkel och 
kul att köra” var omdömet efter hennes första 20 mil 
söderut på Autobahn. 

Men 4C:n är som sagt inte riktigt någon GT-vagn. 
”Bara en halvfull liten mjuk väska, och bara ett par 
extra skor” var den kärva packinstruktionen hustrun 
fått innan avresan. På färjan stod vi bredvid ett annat 
par med en motorcykel – och de hade dubbelt så 
mycket packning som oss! 

Under färjeturen till Tyskland kom nästa kalldusch 
när vi satt och planerade lämpliga körsträckor och 
letade hotell. Alla trevliga alppass mellan Schweiz och 
Italien i närheten av Interlaken var fortfarande stängda 
första helgen i juni. Vintern hade varit lång och de 
flesta öppnade först om någon vecka. 

Appen Ultimate Drives kom upp med ett bra 

alternativ som dessutom kortade ner långkörningen 
i Tyskland: Schwarzwalder Hochstrasse 500 som 
slingrar sig genom bergen från Baden-Baden och 
söderut ner mot Schweiz. 

Vi startade tidigt och hann en bra bit längs 
”500:an”, denna väldigt trevliga sträcka innan den 
blev full med motorcyklar och sportbilar. Vi är helt 
klart bortskämda med att kunna krama kurvor på 
tomma vägar här uppe i Skandinavien. Det finns 
många fler körentusiaster nere i Europa. Något att 
tänka på om man planerar en tur söderut. 

Givetvis hann vi med ett stopp i en trevlig by 
för att avnjuta en kopp kaffe och en stadig bit 
Schwarzwaldtårta ihop med några MC-gubbar från 
England. Vi fortsatte sedan söderut på småvägar ner 
mot Schweiz och stannade för lunch vid Rheinfall. 
Ett vilt och mäktigt vattenfall som man bara läst om i 
skolböckerna. På kvällen rullade vi in i Interlaken och 
blev lite förvånade över att inte stan kryllade av Alfa 
Romeos. På hotellparkeringen stod det i alla fall en 
Giulia QV och en fin GTV6. Det kändes som vi kom-
mit rätt. Efter en snabb biltvätt sedan vin, ost och kex 
på balkongen summerade vi en riktigt bra dag. 

Inspirerande säll-
skap på lördagens 
bergstur. Zagato 
Junior och GTV 
längst bort.

Var får man med 
mest packning, på 
en MC eller i en 
4C.

VAD HAR MAN ENVAD HAR MAN EN 4 C TILL EGENTLIGEN?TILL EGENTLIGEN?
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Fredagen vigdes helt åt 4C PassionMeeting. 
Förutom att titta på alla tillresta bilar hann vi med att 
snacka lite med en av Antonio Giovinazzis motortek-
niker från F1 Sauber Alfa Romeo, köpa lite F1 prylar, 
provköra en ny Stelvio och snacka lite med arrangö-
rerna för träffen. Det visade sig att dom planerade en 
tur i bergen kring Interlaken på lördag förmiddag. 

Det var redan planerat att frugan skulle släppas 
av vid flyget tidigt på lördag morgon och att jag skul-
le ta mig uppåt genom Tyskland för några dagars 
jobb, men vem kan säga nej till lite körning i bergen 
med andra Alfisti. Jag åkte tillbaka till Interlaken och 

hängde på en liten karavan med en Giulia QV, en 
Zagato Junior, en GTV6 och tre andra 4C. Fint väder, 
fantastiska vägar och trevligt sällskap. Vid lunchstop-
pet pratade vi en hel del om Alfalivet i Schweiz och 
det är faktiskt helt förbjudet att anordna biltävling på 
racerbanor i Schweiz. Förbudet infördes redan 1955 
efter den stora katastrofen på Le Mans 24-timmars 
där 80 personer dog. Så vill man åka på banmöte så 
blir det till Frankrike, Italien eller Tyskland tillsammans 
med andra Alfaklubbar. Däremot får det anordnas en 
hillclimb och olika Alfaklubbar kör en hel del utflyk-
ter och träffar. Gänget kring Passion Meeting håller 

träffen för fjärde gången 30:e maj 2020 under mot-
tot – Firar 110 år med Alfa Romeo. Jag kan verkligen 
rekommendera ett besök.

Det blev en lång lördag bakom ratten. Avlämning 
på flyget, en ordentlig tur upp bland bergen kring 
Interlaken och sedan en ordentlig tur på Autobahn 
upp till holländska gränsen. Totalt 12 timmar bakom 
ratten med aktiv körning utan farthållare, men förvå-
nansvärt pigg och med många sköna minnen på nät-
hinnan när jag klev ur bilen på kvällen. Forza Alfa 4C.

När jag efter två dagars jobb i Tyskland satt på 
Kielfärjan hemåt och summerade resan så får ändå 
min 4C oväntat högt betyg som långfärdsvagn. På 
lite drygt 300 mil och 35 timmars körning hade den 
dragit 0,77 l/mil med hyfsade 86 km/h i snittfart. Men 
i farter en bit över 200 km/h börjar det kännas spän-
nande och tröttande att hålla koll på den lilla lätta 
bilen. 

Men, man sitter oväntat bra om man är av med-
ellängd som mig. Farthållaren är en komfortdetalj 
som är väldigt uppskattad. Servostyrning saknar 
man överhuvudtaget inte. Det enda som stör är väl 
motorljudet, men det är ju på samma gång underbart 
i lagom stora doser. Och med chassisättning och 
hjulvinklar från fabrik så kanske man är några tion-
delar långsammare på banträffarna, men det funkar 
oväntat bra på långfärd och ger bilen en extra använ-
dardimension som jag inte vill kompromissa bort även 
om man måste packa resväskan med bara det allra 
nödvändigaste.

Slutsatsen blir att kompromissen 4C inte är så 
tokig som familjesportbil. Frugan har redan börjat pla-
nera nästa weekendutflykt i 4C:n och jag sitter och 
kollar in banmötessäsongen. Vi ses!

Ovan v: Nöjd 
4C-resenär.

Ovan h: Förarbyte i 
Schweiz.

Nedan: Sommar, 
sol och ett pärlband 
av Alfa Romeos 
på kurviga vägar i 
Schweiz.

Nedan: 
Undertecknad i 
gott sällskap, 4C i 
långa rader.

Nedan h: Paus i ett 
fantastiskt landskap 
under söndagens 
körning.

Ovan v: Leendet 
säger väl allt om 
hur man känner sig 
efter att ha kört en 
Alfa Romeo 4C för 
första gången.

Ovan h: Mäktiga 
Rheinfall. 23 meter 
högt och Europas 
kraftfullaste

Höger: Äkta 
Schwarzwaldfika 
på gamla huvudga-
tan i den lilla byn 
Wolfach.

Höger nedre: 
Gänget som 
Arrangerar 
Passion Meeting 
i Interlaken. Jag 
själv, (Robert 
Jakobsson), 
Svetlana Ferraiuolo 
(a.k.a. Ferralfina) 
och hennes man 
Marco Kehl.
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OPLANERAT NYBLIOPLANERAT NYBLI VEN SPIDERÄGARE

Livet som Alfisti är ju sällan tråkigt och ibland bjuds man på 
överraskningar av det angenämare slaget. Ingemar Haglund som 
i vanliga fall delar med sig av sina fantastiska modellbyggen i 
Klöverbladet bjuder här på en riktig solskenshistoria. //Redaktör´n

TEXT OCH FOTO: INGEMAR HAGLUND

D
e som följer forumet Alfisti Sweden på 
Facebook kanske inte har undgått jag blivit 
med Spider. För de som inte hänger på 
sociala medier delar jag här med mig av en 

lite kul story kring mitt bilköp.
Den här historien börjar en kall lördagsförmiddag 

när 2020 precis har börjat ta sina första stapplande 
steg och föga anar jag vad som komma skall. Jag 
hade lovat att hjälpa till med en flytt så släpet kroka-
des på efter min slitvarg 159 ti SW och det kördes 
många lass.

Vid ett tillfälle när jag kommer ut till bilen står ett 
par och tittar på min röda pärla, mannen frågar om 
det är min bil och berättar att han har haft en likadan 
fast svart för några år sedan och tyckte det var en 
bra och trevlig bil. Jag frågade naturligtvis om han 
hade någon Alfa nu och fick till svar att, jo jag har en 
Spider som står i garaget men funderar på att sälja.

Självklart så sa jag att han kunde ju höra av sig 
när han hade bestämt sig. Jag tänkte väl inte så 
mycket mer på det då jag absolut inte hade några 
planer på att köpa någon mer bil för tillfället.

Tiden gick och en söndagskväll ca en och en halv 
månad efter vårt möte ringer han och vi pratar en 

lång stund. Bilen är en ljusgrön -83:a som har stått 
avställd sedan 2016 på grund av att slavcylidern till 
kopplingen havererat och det skulle också finnas ett 
litet rosthål i höger tröskel.

Han hade ägt bilen sedan 2000 och kört den ca 
300 mil. Han frågade om intresse fanns och jag sa att 
det beror på priset. Har sa att han inte var intresserad 
efter att göra storkovan på den utan det var viktigare 
att det var någon som vet var det är för bil som köpte 
den.

Lördagen därpå var det dags att åka och titta på 
denna pärla.

Jag kunde konstatera att bilen var finare än vad 
som beskrivits för mig på telefon. Tröskelrosten var 
inte i tröskeln utan nedre hörnet på framskärmen. 
Provkörning blev svårt utan fungerande koppling men 
uppstart och avnjutandet av förgasarmotor genom-
fördes.

Efter ett trevligt besök i garaget så var det hand-
slag och jag kan säga att jag inte prutade en krona 
på priset. -Jo det följer med en hardtop också sa han 
då…Detta blev ju bara bättre och bättre!

Veckan efter var det bara att kroka på trailern efter 
159:an och åka dom ca 2 milen hemifrån i solskenet 

och hämta hem pärlan. Väl hemma så beställdes 
slavcylinder från Areseparts som utan problem byt-
tes. Detta var också det enda jag gjorde innan jag 
bokade besiktning hos Besikta 1km hemifrån.

Till min stora förvåning och glädje så gick den ige-
nom utan anmärkning, inte ens något påpekande.

Nu blir det en försiktig rullande renovering då jag 
vill hålla den så original som möjligt.

En annan lite rolig sak är att bilen är från det året 

jag tog mitt körkort och döm om min förvåning när 
jag får hem lite broschyrer på Spider från -83 där det 
även har skickats med en Teknikens värld med test 
av just Spidern, men det roligaste med det är att tid-
ningen gavs ut 2 dagar efter att jag körde upp.

Nu hoppas jag att sommaren blir fin och framför 
allt att vi kan återgå till lite normala tider och lite träf-
far.

(Detta skrevs 29/3 i nådens år 2020)
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Transaxelbyte

MATCH: 
SVERIGE – ITALIEN
I 

förra numret berättade jag om ett spektakulärt 
bilbyte med Alfa Romeo inblandat. Nu tänkte jag 
berätta om ett annat märkligt bilbyte mellan en 
svensk och en italiensk transaxelbil. Nåja den 

svenska har väl mer tulpaner och träskor över sig än 
midsommarstång och Graningekängor egentligen. 
Men den var ju en Volvo trots allt oavsett ursprung och 
dessutom med transaxel och växellådan bak. Mer en 
kvarleva och nödvändighet när Variomaticen skulle bytas 
till manuell dito kan man misstänka men viktförhållanden 
blev goda på Volvo 343. Alltid något positivt men så 
mycket nytta av viktförhållanden med motor från Renault 
på 60 hk blev det nog inte.

Det var precis en sådan vit Volvo 343 jag åkte i efter 
min militärtjänst. Bilen var väl mer eller mindre donerad 
till mig från en snäll storebror som fattig nymuckad mili-
tär. Bilen hade blivit över då storebror blivit pappa och 
köpt en sprackarns ny Volvo 245 GLT. Då kunde ju fatti-
ga lillebror få ta 343:an för en väldigt symbolisk summa. 
Så blev det och Volvon fungerade ju hyggligt men jag 
var ju sjuk. Jag var smittad av det virus vi alla har som 
läser Klöverbladet sedan Alfasuden. Alfaviruset skapade 
köplust. Men min plånbok hade inte samma uppfattning 
eller möjligheter. Men då efter att ha sett en välkänd 
siluett under 3dm snö på en parkering precis bredvid 
där jag nu bodde växte nyfikenheten. Jag tillsammans 
med god kamrat blir Sherlock Holmes och Dr Watson. 
Bilen hade inga registreringsskyltar monterade. Vi trodde 
ju att detta var högst olagligt och bedrägligt det vi nu 
planerar att utföra. Dock samlar vi mod och beger oss 
till denna vintervilande siluett med snöbortsar i högsta 
hugg. Bilen borstas av och min kamrat gör sig beredd 
på att bryta sig in i bilen osynligt för att söka ägarinfo. 
Framför oss står nu en vit Alfetta GT av tidig årsmodell. 
På original aluminumfälgar utan luft och tack vare min 
sjukdom var jag redan förlorad. Det känns motstridigt att 
bryta upp en bil för att sedan söka ägaren och vilja köpa 
den. Därför måste ingreppet vara osynligt Men vi kunde 
lugna våra adrenalinstinna hjärnor. Nummerskyltarna låg 
synliga i baksätet. Bilen var dessutom olåst!

Efter besök på Bilregistret i Stockholm kunde 
ägaren kontaktas. En yngre herre från något land vid 
Medelhavet. Vi tjatar till oss ett möte på ovan beskrivna 
parkering och ursäktar oss att vi borstat fram hans bil 
men nämner givetvis inte vad vi haft i åtanke. Mannen 
kommer till vårt möte i kort skinnjacka och lågskor (jag 

vet att ni ser bilden framför er) Han fryser så han skakar 
stackarn denna februarikväll. Han var dock inte villig att 
sälja sin Alfa. Absolut inte. Det visar sig att det är en 
Alfetta GT från 1976. Den är helt original med diverse 
plåtjobb utförda och vissa kvar att åtgäda. Men den ska 
enligt ägaren gå bra men vill dock inte starta efter ser-
vice. Obesiktigad och avställd. Men sälja ska han icke. 
Det är då mannen från Medelhavet skakandes kikar över 
axeln på mig och ser min Volvo stå och puttra på tom-
gång med ångande rutor. ”Är värme bra i den bil?” frågar 
han försiktigt. Min mun svarar reptilsnabbt att bättre 
värme finns nog inte i någon annan bil i hela universum. 
Eller i någon annan galax heller för den delen… Och den 
klassiska bytesdansen bjuder upp. Fördelar mot nackde-
lar och jag kan glömma några pengar i mellan. Kastbyte 
sker utan pengar åt något håll och plötsligt har viruset 
stillats en aning. Jag får dessutom köpa ett busskort då 
Volvon var min pendlarbil och då också min enda bil.

Nu tar nästa vansinne vid och målet är att få den 
besiktigad snarast möjligt. En Alfetta GT måste ju vara 
en perfekt vinterbil för en 20-åring att pendla med in 
till Stockholm City varje dag. Bilen bogseras direkt från 
parkeringen till kamratens garage. Allt kollas men den 
vägrar starta. Ny soppa, gnista och friskt batteri. Men 
går den gör den inte. Nu lurar min kamrat ut som är 
bilmekaniker att det är något som inte låter som det ska 
vid startförsöken. En komptestare visar noll kompres-
sion på 3 cylindrar. Närmare koll på tändstiften visar att 
dem är helt nya vilket kan stämma med nygjord service. 

TEXT: MAGNUS PETSÉN. FOTO: DIVERSE

Vi lyfter då av toppen och ser att 3 av kolvarna har hål 
stora som femkronor. Vi märker också att ett av stiften 
är av annat utförande. Vem byter 3 stift av en sort och 
ett av en annan sort. Det är då det går upp för oss vad 
mannen från Medelhavet sagt. Att en kompis till honom 
gjort service men bilen vägrat starta efter det. I tro på 
batteritorsk hade dem då gjort några försök att bogsera 
i gång den. Det blir lätt att räkna ut vad som händer med 
kolvarna om det sitter för långa stift monterade och en 
brutal bogseringstart. Skrammel och pling. För att dölja 
sitt katastrofala misstag så skruvade dem helt enkelt 
i nya stift av rätt längd och sa att den inte ville starta. 
Detta bevisas lite av kvittot jag senare hittade i bilen där 
4st stift med längre längd står uppskrivna. Jag får fak-
tiskt ytterligare bevis senare.

I min begränsade kunskap vid tillfället så känns 
motorbyte enklare än att försöka renovera med allt vad 
det innebär. Av någon konstig magisk anledning som 
jag ännu inte riktigt förstår så dyker en motor upp i 
Gula Tidningen kommande vecka. Prislapp 300kr. En 
Alfetta 1.8 motor men det kvittade egentligen att min 
var en 2-liters då funktionen var viktigast. Nu tar nästa 
vansinne vid då min meckande kamrat ligger i lumpen 
i veckorna och jag med noll erfarenhet ska försöka mig 
på ett motorbyte. Han finns dock på telefon och jag får 
låna hans garage under vardagarna då han är soldat i 
skogarna kring Skövde. Ingen av oss vet konstruktionen 
på Alfas transaxelbilar med kopplingen bak vid lådan. Så 
jag gör som kamraten säger. Släpper på ”sprängkåpan” 
i tron om att det är växellådan med innehållande kopp-
ling. Men givetvis så släpper ingenting vilket jag förstår 
idag. Kamraten som då var nyutbildad Volvomekaniker 
både i det civila och det militära hejar på om mera våld. 
Den har nog bara fastnat i splinsen. Ta i mer bara. Bryt 
och bänd. Var inte feg utan kör bara. Det håller. Inte vara 
kyckling.

Det slutar med att jag bryter och hissar motorn så 
brutalt att jag inte upptäcker att jag har lyft bilen också 
från alla fyra pallbockar. Lyftanordningen satt i en I-balk 

i taket och den höll men inte lyftblocket och bilen landar 
med en smäll på garagegolvet och jag lyckas undvika 
att få några kroppsdelar i kläm. Och vid smällen mot 
garagegolvet så har även ett tillplattat tändstift dykt upp 
efter att ha legat på någon balk eller motorfäste. Det 
slutgiltiga beviset på att vi misstänkt rätt om för långa 
stift vid servicen. Jag vet att jag borde tittat på den nyin-
köpta motorn och kanske förstått men så sker aldrig…

Vid något av mina oräkneliga försök kommer kam-
ratens storebror till garaget som glatt meddelar hur det 
ligger till med mitt problem. Tre skruvar i mitt tycke från 
helvetet senare på främre hardyskivan och motorn är 
ute. Ny motor monteras på en femtedel av tiden som 
demonteringen tog. Men nu får jag utdelningen. Den 
nygamla motorn går så där perfekt som Nordmotorer 
gör när dem mår bra. Det har hunnit bli vår innan 
besiktningen genomförs och jag kan njuta fullt ut av 
min första 116-bil. Jag minns ännu en provrepa utanför 
Sigtuna med nedvevade fönster i vårsolen. Inget luftfil-
ter utan bara trattar på samt Electric Light Orchestra i 
Knutssonstereon…Vilka sound och vilka minnen! 

Och sedan dess är jag fast och det spelar ingen roll 
hur många Alfor jag har haft eller kommer att ha. Det 
kommer alltid att finnas minst en transaxel-Alfa i min 
ägo tills jag slutar köra bil. Detta egentligen tack vare en 
från början helt misslyckad Volvomodell från Holland. 
Så tack Volvo att jag fick möjligheten att upptäcka mitt 
riktiga bilmärke! Denna Alfetta GT är en av dem bilar 
jag ångrar att jag sålt. Jag minns mindre hur jag säljer 
mina bilar än hur jag kommer över dem. Måste vara ett 
psykologiskt försvar som har med viruset att göra. Det 
jag minns är att jag fick ganska bra betalt för den med 
dåtidens mått och jag hoppas den lever i trygghet hos 
någon Alfaentusiast än i dag. Sedan blev det hus, barn 
och svenska kombibilar under en tid men som sagt så 
kommer allt gott igen. Nu har jag för tillfället 3st 116-bilar 
hemma och det finns alltid plats för fler 😊

Men som sagt åter igen. Tack Volvo 343. Också en 
transaxelbil….  

Nedan: RemJohan.

Nedan: 
Alfa Romeo Alfetta
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MULTICYLINDRIGA MOTORER MEDFÖR MEST MOTGÅNGAR…
1934 t.o.m. 1937 kördes Grand Prix-tävlingarna enligt den s.k. 
750 kg-formeln. Alfa Romeos stallchef var en viss Enzo Ferrari, 
chefskonstruktör Vittorio Jano. Bilarna Tipo B eller P3, som i 
princip var vidareutvecklade 20-talskonstruktioner, fick allt svå-
rare att stå emot de nya moderna bilarna från Tyskland. Endast 
en övermänskligt inspirerad Nuvolari lyckades 1935 besegra 
motståndarna på Nürburgring.

1936 hade Mercedes ett uselt år, Auto Union var klart bästa 
tyska stallet. Den Porsche-konstruerade typ C hade en överlad-
dad 6-litersmotor, och klarade detta till trots den tillåtna maxi-
mala torrvikten 750 kg. 

ALFA ROMEO BIMOTORE. 

År 1935 sökte Alfa Romeo, med ljus och lykta efter något 
sätt att hävda sig på tävlingsbanorna. Det var fortfarande Enzo 
Ferrari som skötte Alfa Romeos tävlingsverksamhet, och hans 
konstruktör Luigi Bazzi fick uppdraget att på kort tid och utan 
höga kostnader ta fram en bil som kunde konkurrera med de 
tyska stallen. Ingen lätt uppgift, men Bazzi tänkte utanför lådan, 
och resultatet blev en unik monoposto! Han utgick från det man 
redan hade, den länge framgångsrika men nu lätt föråldrade 
tipo B (P3). Redan efter fyra månader presenterades Bimotore, 
med två av P3:ans motorer, en framför, och en bakom föraren! 
(Motorerna har beskrivits i KB 2017-2) Man kan ev. hävda att 
detta var den första Ferrari-bilen någonsin, byggd i Modena av 
Enzos personal, om än med Alfa Romeo-komponenter.

1 I den förträffliga biografin ”Enzo Ferrari, the man and the machine” skriver 
författaren Brock Yates om Bimotores transmission: ”an insanely complex 
drive-train setup that linked both the front and rear 8-cylinder engines to the 
back wheels”. Vansinnigt komplicerad? Jag tycker snarare den är genialt enkel: 
Utgående från P3:ans väl beprövade transmission, var en axel, en flexibel och 
en stel koppling samt en ihålig växellådsaxel är allt som behövdes för att få två 
åttor, en i vardera änden på bilen, att fungera som en 16-cylindrig maskin.

Achille Varzi 1936 med många cylindrar bakom sig. Intressant motor, 
en V16 som klarade sig med en enda kamaxel. Alfa kämpade mot, men 
bilarna räckte inte till. Vad göra? – Jo studera motståndarna, dvs. i första 
hand vinnarbilen, år 1936 just typ C. Vad kännetecknade denna, förutom 
motorplaceringen? – Jo, 16 cylindrar! Kanske inspirerade detta Alfa att 
satsa på mångcylindriga motorer. 

Vardera maskinen var på 3.4 liter, överladdad med två Roots 
parallellkopplade blåsmaskiner. Tillsammans gav de föraren 16 
cylindrar och 540 hk att leka med, vilket borde varit konkur-
renskraftigt. – Nu undrar säkert den vakne läsaren, hur kunde 
den bilen klara viktgränsen på 750 kg? Svaret är att det var 
omöjligt, den hade en torrvikt kring 1000 kg. Parallellt med 
Grand Prix-tävlingarna kördes dock många andra tävlingar 
enligt ”Formula Libre”, där ingen viktbegränsning gällde. 

Den främre motorn driver den 3-växlade växellådan via en 
flerskivig torrlamellkoppling. Efter växellådan kommer, precis 
som på P3, en differential och två vinkelväxlar för drivaxlarna. 
Den bakre motorns vevaxel har fått en elastisk koppling i sin 
främre ände, och från denna går en framåtriktad drivaxel till 
växellådan. Dess huvudaxel är rörformad, så att drivningen från 
bakre motorn kan passera genom axeln och ansluta till främre 
motorns svänghjul. I drift är alltså båda motorerna hopkoppla-
de, och transmissionen upplever det som om det satt en, men 
extremt kraftig motor i nosen1. 

Hur startar man nu motorerna? Ingen av dem har en start-
motor, men på vissa bilder ser man startvevar hängande i 
bilens båda ändar. Att veva igång båda motorerna samtidigt 
skulle knappast vara görligt, så därför kan den bakre motorn 
kopplas bort med någon form av klokoppling, strax bakom 
transmissionen. Sannolikt gick det till så att man kopplade isär, 

Nej, du ser inte dubbelt, den har två motorer! Den vanliga placeringen av 
bränsletanken, bakom föraren, var nu upptagen, varför Bimotore fick sin 
metanolblandning från två sidotankar på bilen sidor, rymmande tillsam-
mans 240 liter. Placeringen bör ha givit en avsevärd fördel, tyngdpunkten 
hamnade lågt, och förflyttades inte allteftersom bränslet förbrukades. 

Den mest intressanta delen av Bimotore är nog transmissionen, en finur-
ligt enkel lösning på ett svårt problem: Att koppla två helt separata moto-
rer till drivhjulen, utan dyrbara, tunga, komplicerade eller utrymmeskrä-
vande nykonstruktioner. Faktum är att axelavståndet hos Bimotore endast 
är 150 mm längre än på P3! Här kan man också se hur bilen fick en rätt 
slank profil, eftersom drivpaketen inte var bredare än hos den enklare 
P3:an. Endast bränsletankarna ökade på frontarean en smula.  

startade en motor i taget, ställde in ungefär samma varvtal på 
båda maskinerna, och låste kopplingen. Därefter uppförde sig 
de två motorerna som en.

Hur gick det då, lyckades den dubblerade Alfan besegra 
de tyskarna? – Tyvärr inte, Bimotore gjorde ingen större succé 
i Formula Libre-evenemangen. Förbrukningen av det alkohol-
baserade bränslet till de två överladdade motorerna var enorm 
och krävde frekventa depåstopp. Än värre var att däcken från 
Englebert inte klarade kombinationen av vagnsvikt och motor-
effekt, däcken slets ofta bokstavligen i stycken. Vid Tripoli GP 
1935 tvingades Nuvolari i depå för nya däck efter tre varv, och 
så igen efter fyra varv... Att han trots detta kom på 4:e plats 
säger nog en del om motståndet i tävlingen, som vanns av 
Caracciola i Mercedes. På den bankade högfartsbanan Avus 
nära Berlin lyckades Louis Chiron tassa in på en andraplats 
med sin Bimotore, efter att ha låtit däcken bestämma tempot, 
och till skillnad från motståndarna sluppit depåbesök.

Man bevisade dock att motoreffekt fanns i övermått, då 
Nuvolari i en Bimotore satte nytt hastighetsrekord på autostra-
dan Florens-Livorno med snittfarten 323 km/h. Man gav dock 
snart nog upp försöken med Bimotore, sålde den ena av de två 
tillverkade bilarna till en orädd engelsman, Austin Dobson, som 
tävlade med bilen på höghastighetsbanan Brooklands. 

ALFA ROMEO TIPO 316.

Trots att Alfa under 1930-talets andra hälft hade en mycket 
liten bilproduktion, några (få) hundra bilar per år, orkade man 
utveckla den ena tävlingsbilen efter den andra! Resultatet blev 
en hel serie av formelbilar med motorer på 1.5, 3 och 4.5 liter. 
Trelitersbilarna var avsedda för det nya GP-reglementet från 
1938 och byggdes först i versioner med motorer på 8 och 12 
cylindrar. Ingen av dessa klarade dock den mördande konkur-
rensen i GP-tävlingarna. 

Den unge och lovande konstruktören Gioacchino Colombo 
var nu flitigt sysselsatt med en ny bil, med sikte på voituret-
te-klassen, den tidens Formel 2. – Ja, det var naturligtvis tipo 
158, Alfetta. Dess raka 8:a visade direkt god potential, och kom 
att utgöra bas för  tipo 316, en ny 3-liters 16-cylindrig GP-bil.

Bimotore redo för insats, med Tazio Nuvolari bakom ratten. Scuderia 
Ferrari hade hand om Alfas tävlande, och nog är det Enzo som står bred-
vid mannen i uniform och hatt?

Jämfört med den radikala Bimotore ser tipo 316 ganska normal ut. Mycket 
riktigt, den ärvde i stor utsträckning chassiet från de konventionellt 
uppbyggda tipo 308 och 312. Till skillnad från de dubbla, vinklade karda-
naxlarna i Janos P2 och P3, har 316 en enkel drivaxel till en ”transaxel”, 
växellåda och slutväxel i en enhet bakom cockpit. 

På Alfetta, tipo 158, var cylinderblock och topplock integrerade till en 
enhet. Tipo 316 har två av dessa aggregat monterade på ett gemensamt 
vevhus, med var sin vevaxel!  Kugghjul på vardera vevaxeln driver 
motorns utgående axel, kopplad till svänghjulet. 

TEXT: BJÖRN SANDBERG. FOTO: DIVERSE

Bakhjulsfjädringen var individuell med svängarmar, tvärlig-
gande bladfjäder samt både friktions- och hydrauliska stöt-
dämpare. Framvagnen hade de för tiden vanliga bakåtriktade 
svängarmarna, fjädrar inbyggda i cylindrar, som även hyste 
stötdämparfunktionen. Där slutar det konventionella, ty motorn 
var allt annat än vanlig. Med goda ögon kan man ana två kom-
pressorer ovanpå motorn, och åtta avgasrör på högersidan. 
Och det finns 8 tändkablar på vardera sidan av motorn, alltså 
16 cylindrar…

Motorn i 316 var unik, 16 cylindrar och 2 vevaxlar, och kan-
ske borde kallas W16? Tändmagneterna finns i motorns front. 
Högst upp, mellan de båda Alfetta-blocken har man placerat 
två Roots blåsmaskiner med varsin dubbel fallförgasare ovan-
på. Alfettas cylinderblock har i 316-motorn vänts 180 grader, 
så att kamaxeltransmissionen hamnat bakåt. Varför? Här är en 
teori: Av allt att döma används samma transmission, växellåda 
och slutväxel, som på den 12-cylindriga tipo 312 från 1937. 
Om man monterat cylinderblocken som på Alfettan, med kam-
transmissionen främst, skulle bilen fått fyra växlar bakåt och en 
framåt, såvida man inte vände rotationsriktningen på motorer-
na. Den komplikationen undvek man genom att montera cylin-
derblocken tvärtom som i 158:an.
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Cylinderhuvudena på Alfettamotorn var symmetriska. De hade samma 
storlek på insug- och avgasventiler och likadana kanaler. Det bör ha gjort 
det möjligt använda 158-topparna som de var, och utan större förändring-
ar låta den ena toppens insugskanaler nu ta hand om avgaser i stället. 

Italiens GP på Monza 1938: Clemente Biondetti, Alfa Romeo 316, 
leder före en Mercedes W154 och en Maserati 8CTF. Till slut segra-
de Nuvolari i Auto Union typ D, ett varv före Farina i en annan Alfa 
316. Denna andraplats förblev det bästa resultatet tipo 316 uppnådde i 
GP-sammanhang.

Tre av de få bilder av tipo 162 som stått att finna, visar en relativt låg och 
kompakt bil, trots sin mäktiga V16-motor. Det är Ricart själv som sitter 
bakom ratten. Bland de mer tveksamma detaljerna är väl den långt bak 
och högt upp placerade bränsletanken. – Men, var skall man göra av 260 
liter bränsle i en formelbil? 

Tyvärr är det ont om dokumentation för tipo 162, så det blir lite gissande 
då man söker förstå bilens konstruktion. Här kan man i alla fall ana en 
ram av längsgående balkar, förstyvad med krysstag under föraren, samt 
en rör-bur i främre delen av cockpit. Växellåda/slutväxel ligger långt 
bak och inkräktar inte på förarutrymmet. Styrväxeln ligger som vanligt 
på den här tiden bakom motorn, och påverkar styrarmarna med ett stort 
antal stag och länkar. Säkerligen inte den mest exakta av styranordningar. 
Bakvagnen påminner starkt om den i tipo 512, torsionsstavar, deDion-rör 
och bakåtriktade bärarmar. (KB 2019-4) Inte förvånande, samme Ricart 
var ju ansvarig för båda.  Framhjulen, däremot har inte fått 512:ans 
moderna geometri med dubbla A-armar, utan tycks vara upphängda i 
längsgående armar, starkt påminnande om Dr. Porsches konstruktion, 
mycket vanlig under 30- & 40-talet.

Ett snitt genom den mäktiga 162-motorn. Vevaxeln är lagrad i 10 glidlager. 
Fusi anger att vevstakarna är rullningslagrade, men ritningen antyder att 
det endast gäller lilländan. Till skillnad från Alfetta har motorn löstagbara 
cylinderhuvuden. Kamaxlarna verkar på vipp-följare och hårnålsfjädrar 
stänger de 64 ventilerna. En av de två trevingade Roots-blåsmaskinerna i 
andra steget ses högt upp under kanalen från första steget. Dessutom skall 
finnas något som Fusi kallar ”centrifugatore”. Vad denna består av, och hur 
den samverkar med Roots-maskinerna, är ett mysterium. 

Här kan man ana motorns viktigaste 
delar. Vevaxeln längst ned är av allt 
att döma gjord i två delar, skarvade 
vid 1. Där finns också en kuggväxel 
som driver motorns utgående axel 2. 
Denna driver i sin tur även kompres-
soraxeln 4, via ett stort mellanhjul 3. 
Axeln driver både första stegets stora 
Roots-maskin 5, och andra stegets två 
mindre ”blåsare”, 6. ”Svamparna” 
vid 7, är sannolikt övertrycksventiler 
som skall förhindra att en baktändning 
spränger sönder hela härligheten. De 
två trippelförgasarna har inte fått vara 
med på denna ritning, ej heller finns 
någon antydan om hur första steget 
skulle innehålla två Roots-maskiner, 
vilket Fusi anger. A-A anger var snit-
tet för ritning i bild 16 sannolikt är 
placerat.

De övre streckade röda linjerna visar var Alfettans cylin-
derblock skruvats mot vevhuset, och den undre linjen anger 
centrum för de två vevaxlarna. I dessas bakre ändar finns 
kugghjul (röda ) som driver det blå hjulet på den utgående 
axeln. Storleksskillnaden på kugghjulen ger en nedväxling från 
vevaxelvarvtalet, 1:0.67. De grönmarkerade kugghjulen driver 
blåsmaskinerna mellan kamaxelkåporna högst upp. Motorn 
visade goda takter i bromsbänken, Fusi anger att den lämnade 
440 hk vid 5000 r/min på utgående axeln, motsvarande 7500 
på vevaxlarna.

Varför byggde man nu på detta viset? Motorn måste blivit 
rejält tung, utrymmeskrävande och fått en hög tyngdpunkt, ing-
endera fördelaktigt i en tävlingsbil. – Antagligen ansåg man att 
detta var det enklaste, och snabbaste sättet att åstadkomma 
en 3-litersmotor, om man ville använda Alfettans cylinderblock/
toppar, och ändra så lite som möjligt.

TIPO 162.

1 januari 1938 flyttades tyngdpunkten för Alfas tävlingsverk-
samhet från Modena och Scuderia Ferrari, till Portello och Alfa 
Corse. Enzo Ferrari fick ett bra avtal ekonomiskt, men fråntogs 
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Filmer:
Alain de Cadenet kör en livs levande Bimotore!
https://www.youtube.com/watch?v=ME3m1Rz2RzE

Animerad film:
Datorgenererad 162:a, imponerande...
https://www.youtube.com/watch?v=G9LdJT4Kv5I

kommandot över tävlingsverksamheten. Än värre, den av Enzo 
avskydde spanjoren Wifredo Ricart, som sedan några år varit 
teknisk chef på Alfa Romeo, fick nu ansvaret även för utveck-
ling av Grand-Prix-bilarna. Han lät inte gräset gro under sina 
extramjuka skosulor, utan redan 1939 presenterades en ny bil, 
tipo 162. Enligt uppgift tillverkades delar för sex bilar. En djärv 
satsning, eftersom allt tydde på att 3-liters-formeln skulle upp-
höra senast 1941... 

Alfa Romeo, som sedan några år var ett statligt företag, var 
fullt sysselsatt med att tillverka flygmotorer och fordon till ita-
lienska krigsmakten. Det var kanske delvis förklaringen till att 

man tog extern hjälp från Ricardo, en konsultfirma i England, 
vars expertis på gasflöde i motorer säkert bidrog till att den 
nya maskinen visade lovande effektsiffror redan vid de första 
försöken i bromsbänken. Men Alfas historiker, Luigi Fusi, som 
sammanställt ”Alfa-Bibeln” om alla modeller från 1910, han 
”glömmer” helt att nämna engelsmännens bidrag till utveckling-
en av motorn... 

Till skillnad från föregående modeller av Alfas monoposti, 
ärvde 162:an väldigt lite från tidigare generationer av tävlings-
bilar. Mycket var ”state-of-the-art”, väl i nivå med, eller före, 
de tyska stallens maskiner. Motorn var en 135° V16, med fyra 
ventiler per cylinder. Mycket ovanligt i dessa ”långslagiga tider” 
var att 162:an är ”kvadratisk”, lika borrning och slaglängd. Låg 
medelkolvhastighet bör ha medgivit höga varvtal.

Antal cylindrar 16

Vinkel mellan cylinderbankarna 135°

Borrning/slaglängd 62x62 mm

Slagvolym 2995 cc

Kompressionsförhållande 6.8:1

Ventiler, antal 64

Vinkel mellan ventilerna 90°

Kolvhastighet, medelvärde vid 
8000 rpm

16.5 m/s

Roots blåsmaskiner 2 steg

Laddtryck 3 atö

Effekt/varvtal 490/7800 hk / rpm

Nå, hur gick det nu, var tipo 162 överlägsen konkurrenterna 
från andra sidan Alperna? Tyvärr, det får vi aldrig veta. Man lär 
ha börjat provkörning i april 1940, men två månader senare 
var Italien i krig... Det verkar som om varken det färdigbyggda 

exemplaret, eller de fem extra satserna med komponenter, har 
överlevt.

Om Alfa Romeo haft en kristallkula till hands, hade man nog 
gjort klokt i att avstå helt från 16-cylindriga motorer. Det har 
visat sig att ingen av de tillverkare som efter 1945 satsat på 
sådana komplexa maskiner har lyckats få dem konkurrenskraf-
tiga... Mer om detta kan dyka upp i kommande Klöverblad.



56    KLÖVERBLADET  NR 2 2020 KLÖVERBLADET  NR 2 2020    57

MODELLHÖRNAN MED TEMA 

ALFA ROMEO 8C MONZA
Modellbilar

TEXT OCH FOTO: INGEMAR HAGLUND
FOTO: THOMAS HALVARSSON

Som jag skrev i ett tidigare nummer så kom ju 
Italeris Alfa 8C Monza efter lite förseningar ut på 
marknaden.

När jag skulle börja på min så började jag disku-
tera bygget med en annan modellbyggare vid namn 
Thomas Halvarsson då han också var i startgropar-
na på sitt bygge.

Det slutade med att vi parallellbyggde våra 
modeller på var sitt håll och utbytte bilder, tyckande 
om kvaliteten på modellen och diskuterade tips om 
detaljering.

Thomas bestämde sig för att bygga sin i en vari-
ant som kördes av den kvinnliga föraren Helle Nice 
(Klöverbladet nr 5-6 2018, reds anm) och var lack-
ad i tvåfärgad blå, kanske lite beroende på att hon 
brukade köra Bugatti.

Jag gick på en annan linje och lackade min i 
originalkulör men skippade tävlingsnummer och lite 
mer gatutförande.

Thomas som är en mästare på att få till en 
använd look har sett till att det finns lite smuts och 

lagom slitage på utsatta ställen.
När det gäller extra detaljer som både jag och 

Thomas fixade så var det bland annat att slipa ner 
”nitskallar” som var gjutna i plasten. Istället borrade 
och ersatte vi dom med snyggare nitar i aluminium 
och så blev det rätt antal också då det var en miss 
som dom gjort på modellen.

Det blev även nya säkringsdosor på torpedväg-
gen med tillhörande kabeldragning.

Sätet klädde jag med brunt självhäftande skinn-
liknande material medan Thomas hade hittat en bit 
tapet i mockastil där han tog bort så mycket det 
gick av papperet på baksidan och på så sätt fick 
härlig klädsel av det.

Modellen som sådan är av väldigt fin kvalitet och 
det var inga nervsammanbrott under bygget utan 
bitarna trillade dit snyggt.

Om ni tittar lite extra på bilderna så ser ni att det 
också sitter tidsenliga affischer på väggarna bakom 
bilarna.

KLISTERHÄLSNINGAR FRÅN INGEMAR

Ovan. Alfa Romeo 8C 
Monza Helle Nice. 
Makalöst detaljarbete med 
lite smuts och ett använt 
intryck. En unik men his-
toriskt korrekt färgsättning 
på en 8C Monza. Thomas 
Halvarssons bygge.

Till höger. I tidstypisk 
miljö med de rätta affis-
herna på väggen utstrålar 
Alfa Romeo 8C en brutal 
elegans. Detaljrikedomen 
gör att det är lätt att missta 
Ingemar Haglunds bygge 
för en fullskalig bil.
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Romeo Ferraris har i mer än fem år ansvarat för utveck-
ling och racing av Alfa Romeo Giulietta TCR, som har 
varit en vinnare i varje nationellt och internationellt mäs-
terskap man deltagit i, inklusive TCR International Series 
och FIA WTCR.

Efter tillkännagivandet av den nya helelektriska PURE 
ETCR-serien beslutade Romeo Ferraris Teamet att växla 
över till e-racing men ändå fortsätta att vara trogen 
varumärket Alfa Romeo och har nu valt att designa och 
utveckla Giulia ETCR bilen. Projektet kommer att föra 
Giulia-namnet tillbaka ut på motorsportarenorna femtio 
år efter att Giulia Ti Super debuterade 1962.

Romeo Ferraris har varit framgångsrik i motorsport 
ända sedan 1965, och när man nu ger sig in i den ”elek-
triska eran” antar man en helt ny utmaning. Det är första 
satsningen i den nya världen av alternativa bränslen 
och motorer efter att man nått stora framgångar med 
traditionella förbränningsmotorer. Till sin hjälp i projektet 
kommer Romeo Ferraris att använda sig av Hexathron 
Racing System som teknisk konsult.

PURE ETCR Serien hade officiell lansering i Paris 
19:e februari i år där man presenterade själva täv-
lingsformen som kommer att köras under 2020. Det 
är kortare heat med fyra bilar sida vid sida som leder 

till kvalificering för A, B och C-finaler. Ett upplägg som 
påminner om Rallycrossen. Anledningen är så klart att 
bilarna än så länge behöver laddas oftare än man behö-
ver tanka en traditionell WTCR bil. Årets säsong kallas 
Promotional och antyder att det är en testsäsong för 
denna nya klass. Första eventet går på Goodwood och 
tre till fyra stall verkar vara klara så här långt.

• CUPRA Racing. CUPRA e Racer. Förare: Mattias Ekström och Jordi Gené.
• Hyundai Motorsport. Hyundai Veloster N. Förare: TBA.
• Romeo Ferraris. Alfa Romeo Giulia ETCR. Förare: TBA.
• Lisheng Shanghai Racing. Bil: TBA. Förare: TBA.

Michela Cerruti, Romeo Ferraris Operations Manager 
sa vid lanseringen i Paris: ”Efter att ha uppnått de bästa 
resultaten vi kunnat med Alfa Romeo Giulietta TCR och 
ett privatstall som vårt, gör vi nu en ordentlig satsning 
i det nya ETCR-konceptet. Vi tror att elmotorer är det 
självklara valet för framtiden, inte bara för bilismen utan 
även för motorsporten. Våra ingenjörer jobbar redan för 
fullt men vi börjar denna utvecklingsresa efter många 
av de stora biltillverkarna som redan har varit delaktiga 
i e-racing under en längre tid. De har dessutom långt 
större resurser än ett privatstall som vårt. Oavsett allt 
kommer vi att göra vårt yttersta för att hålla fanan högt, 
som vi hittills alltid har gjort. ”

Flera intressanta företag är med och backar upp 
satsningen på PURE ETCR Serien. Själva promotorn 
för serien är WSC Group där Eurosport Events ingår. 
De driver även dagens TCR serie. Good Year är officiell 
däcksponsor och utvecklar ett speciellt racedäck för 
dessa korta sprintrace med lite tyngre bilar och högre 
vridmoment. MAGELEC Propulsion kommer att leve-
rera den så kallade IMG enheten (Inverter, Elmotorer 
& Växellåda) till samtliga tävlingsbilar i ETCR. De har 
tidigare klassledande erfarenhet som IMG leverantör till 
Formula E sedan den serien startade. Slutligen ska det 
i racingsammanhang legendariska Williams Advanced 
Engineering leverera batteriet och styrelektronik för driv-
lina och laddning. Även Williams har lång erfarenhet från 
Formula E. 

Enel X kommer att förse ETCR med snabbladdare 
vid tävlingarna. Eftersom det inte finns infrastruktur för 
elkraft på alla racerbanor ännu så kommer laddarna 
att drivas av portabla vätgasgeneratorer för att vara så 
miljövänliga som möjligt. Hela ladd-arenan där ETCR-
bilarna kommer att snabbladdas mellan racen kommer 
att kombineras med depån dit åskådare får tillträde.

Elmotorenheten, IMG:n, driver bakhjulen och prelimi-
nära data är ca 300 kW kontinuerligt med möjlighet till 
500 kW toppeffekt vid ”push to pass” som ska tillåtas 
en gång per sprintrace. CUPRA ETCR Racebilen är ca 
400 kg tyngre än dagens TCR bil men accelerationspre-
standa är bättre, 0-100 km/h på 3,2 s och 0-200 km/h 
på 8,2 s. Batteriet är på 65 kWh och byggs in lågt vid 
bilens golv. Batteristorleken har ungefär samma ener-
giinnehåll som dagens mellanstora elbilar som klarar 
ca 400 km vardagskörning. Tesla 3 har två alternativ 
50 kWh eller 75 kWh. Volvos nya XC40 Recharge och 
Polestar 2 har batterier med 78 kWH, BMW I3 och 
Renault ZOE finns numera med ca 40 kWh batterier.

Alla stall kommer att köra med samma grundkompo-
nenter till batteri, laddning och drivlina men jobba med 
aerodynamik, kylning, chassibalans, däckstrategier och 
givetvis körskicklighet.

En av de bärande tankarna bakom satsningen på 
PURE ETCR serien är att få raceingenjörer och spjut-
spetsföretag i racingvärlden att bli drivande i utveckling 
av e-mobility teknik som kommer att kunna användas 
i framtidens samhälle. Det känns verkligen som att det 
finns fog för den tanken. Om det blir luft under vingar-
na på PURE ETCR Serien så kommer batterikapacitet, 
kylning, vikt på batterier & komponenter och inte minst 
snabbladdningsteknik att behöva utvecklas hela tiden.

SEAT med sitt nya varumärke CUPRA har varit 
utvecklingspartner för ETCR reglementet under 2018 
och 2019 tillsammans med WSC Group och de inblan-
dade teknikleverantörerna. Det innebär så klart att 
CUPRA Racing idag har ett försprång gentemot alla 
andra aktörer och är troligen en stor anledning till att 
2020 är ett uppstartsår för att hinna få med fler intres-
serade stall. Och fler ska vara på gång enligt arrangören 
WSC Group.

2020 PURE ETCR Race Kalender 
9-12 Juli: Goodwood Festival of Speed, UK. Endast uppvisning, 
Hillclimb mot klockan.

24-26 Juli: Salzburgring, Österrike. Tävling tillsammans med WTCR

1-2 Augusti: Köpenhamn, Danmark. Tävling tillsammans med Historisk GP.

16-18 Oktober: Inje Speedium, Sydkorea. Tävling tillsammans med WTCR

Prel. November: Guangdong, Kina. Tävling

30-31 Januari, 2021: 24-timmars Daytona, USA. Avslutande uppvisning.

Säsongen 2021 planeras att bli en full racesäsong 
där man för första gången officiellt korar en PURE ETCR 
mästare. 

Vill ni se framtidens Alfa Romeo Racing redan nu? Åk 
till Köpenhamn och Copenhagen Historic Grand Prix i 
sommar. Förutom Giulia ETCR finns det även fantastiska 
historiska racebilar att lyssna på.

Läs mer på: 
www.electric-tcr.com
www.chgp.dk
Sök på YouTube efter ”Cupra e-racer” 

RACINGSTALLET ROMEO FERRARIS TILLKÄNNAGER SATSNINGEN PÅ

ALFA ROMEO GIULIA 
ETCR-PROJEKTET
TEXT: ROBERT JAKOBSSON. FOTO: INTERNET
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TEXT: AYHAN DIZDAR
FOTO: OFFICIELLA BILDER ANVÄNDA FRÅN WWW.SAUBER-GROUP.COM/MOTORSPORT/FORMULA-1

2020 – LADIES & GENTLEMEN...
START YOUR ENGINES... OR NOT?

S
å var det slutligen dags för premiär …….  
eller?…… Jag är ganska säker på att jag 
hörde orden ”Ladies & Gentlemens Start 
your engines” men sen sade någon ”…or 

not” . Ni förstår säkert vad jag syftar på. Tyvärr 
har säsongsstarten grusats på grund av Corona-
situationen och nu är det även hela säsongen 
på spel. I skrivande stund så är den tidigaste 
starten förlagd någon gång under sommaren 
som man uttrycker det. Man har även flyttat det 
normala sommaruppehållet som infaller vid bör-
jan av augusti till mars/april och även förlängt 
det från 14 dagar till 21 dagar. Det har även givits 
indikationer på att nu liggande slutdatum 27-29 
november med största sannolikhet kommer att 
flyttas fram. Tillsammans med sina promotorer 
omarbetar man nu hela kalendern och troligen 
raceplatser för att kunna få till en säsong som 
blir godkänd som F1-VM 2020. Man pratar om att 
ha 3 ”back-to-back” helger (helger utan vilopaus 

emellan) ett antal gånger under säsongen för att 
ta igen förlorad tid. Det betyder att man i så fall 
måste kasta om i kalendern för att rent logistiskt 
klara av detta. Andra förslag som uppkommit är 
att köra samma bana två helger i rad men att den 
andra helgen så vänder man på körriktningen. 
Ganska kreativt förslag tycker jag då det ställer 
alla team på samma position i fråga om kunskap 
och erfarenhet då ingen har data på att göra i 
motsatt riktning. Dock finns flera hinder för att 
få till detta. Ett är att banorna inte har licens för 
att köra i motsatt riktning, vilket krävs utifrån ett 
säkerhetsperspektiv. Andra utmaningar är att 
depåerna ligger där de gör, vilket är ”fel” sida om 
man vänder på körriktningen och detta måste 
lösas på något sätt. Vi får se var detta slutar men 
det gäller att vänta ut Corona-krisen för jag tror 
inte på alternativet att köra inför tomma läktare 
då det drabbar banägarna/orterna extremt myck-
et. De betalar otroliga summor (flera hundra mil-

joner) för att vara arrangör och en del täcks utav 
publikintäkter, men den allmänna turismen det 
drar med sig ligger som en stor post i ekvationen 
för att få det att gå ihop. Utan den så blir det inte 
försvarbart om inte arrangörskostnaden ändras 
radikalt. Det betyder i så fall att F1 organisatio-
nen får enbart klara sig på TV intäkterna, vilket 
i gengäld leder till att de arvoden F1 teamen får 
efter säsongsavslutningen bör bli radikalt min-
dre, som i sin tur betyder överlevnadsproblem 
för flera team. Hela detta scenario har lett till att 
man tvingats till beslutet att skjuta på det nya 
reglementet (som vi skrev om i förra numret) som 
skulle infalla säsongen 2021, till säsongen 2022. 
Orsaken är bland annat att de utvecklingsinves-
teringar man lagt inför årets säsong riskeras att 
gå förlorade om årets säsong uteblir eller blir så 
decimerad att den inte kan klassas som ett offici-
ellt VM. En annan naturlig orsak är att fabrikerna 
i flera länder står under fullständig ”lock down”, 

dvs de står still och inget arbete utförs. Det bety-
der krasst att man inte kan utveckla färdigt bilen 
för det nya reglementet.

Men låt oss lämna tråkigheterna och berätta 
hur det såg fram till starten i Australien. Som ni 
kanske minns så uttryckte jag min oro för Alfa 
Romeo Racing Orlen (ARRO), och deras status 
gällande utvecklingen av bilen. Lyckligtvis, eller 
snarare resultatet av hårt arbete så lyckades 
man rätta till problemet med det veka chassiet 
och inför de regelmässiga försäsongstesterna 
i Barcelona så stod man där med en färdig och 
riktigt snygg bil, ARRO C39 (Se bild). Skall jag 
klaga på något så är det möjligen en feghet att 
inte våga ändra mer på designen. Det ser i stort 
sett likadan ut men med en något ljusare röd 
kulör i de röda partierna på bilens bakdel. Orlen-
loggan som vi presenterade i förra numret har 
fått en betydande position på ”side podsen” samt 
på bakvingens ovansida. En annan intressant 
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notering är att Marcus Ericssons nya sponsor 
i Indy Car, Huski Chocolate, återfinns även på 
C39:an. Titta på insidan av styrfenorna på bilens 

frontvinge så finner ni den där och även på några 
av styrfenorna framför ”side podsen”. Det betyder 
troligen att Marcus fortfarande har en koppling 
till ARRO och F1, vilket jag tycker är kul. Sin vana 
trogen så tog teamet fram en ”special-livery” 
inför alla hjärtans dag då man gjorde en regel-
mässig ”shake down” av C39:an. Själv älskar jag 
denna design liksom jag gjorde med fjolårets dito. 
En trevlig tradition som jag hoppas håller i sig 
eller som rent av kan bli den officiella någon gång 
då man tar ut svängarna något mer i designen. 
(Se bild)

Hur gick då själva testerna? Som alltid är 
det svårt att veta något med säkerhet, men det 
såg hyfsat ut och framförallt Kimis framfart såg 
stabil ut och under andra testdagen på första 
veckan var han faktiskt snabbast av alla. När sen 
Giovinazzi sitter i bilen så såg det inte alls lika 

stabilt ut. Men som sagt var men vet aldrig vilka 
testprogram som körts av respektive förare etc, 
så vi skall och kan inte dra för stora slutsatser av 
detta. Det som dock kan sägas är att första veck-
an brukar handla om att testa tillförlitligheten och 
där såg det bra ut, vilket bekräftades av teamets 
tekniske direktör Jean Monchaux.

Under andra testveckan började det stabilt 
med Kimi och Kubica i sittbrunnen, men den 
andra testdagen så kom problemen när Antonio 
körde av när banan var lite för fuktig på morgo-
nen. Det resulterade i förlorade testvarv samt 
reparationstvång, men samtidigt så lär man sig 
bilens beteende bättre och bättre. Summa sum-
marum så hann man med i stort hela sitt test-
program och har därmed grunderna för bilens 
”set-up” för kval samt race. Fakta på bordet kom-
mer inte förrän efter första racet…… som skulle 
varit Melbourne den 15 mars då man praktiskt 
taget stod på ”griden”. Det officiella stoppet kom 
den 13 mars då McLaren rapporterade att man 
hade en sjuk teammedlem och valde att dra sig 
ur loppet. Det fanns även andra team med sjuk-
domssymptom och slutligen valde F1 att avbryta 

och skjuta på starten av årets säsong. Resten är 
historia.

Vad som istället har skett är att man inom 
många racing klasser inklusive F1 och Indycar 
startat med virtuella racinglopp som körs i 
hyfsat påkostade hemmasimulatorer (se bild). 
Här har våra svenska förare visat framfötter-
na. Felix Rosenqvist har varit den vassaste av 
all professionella förare, enbart slagen av rena 
sim-förare som bara kör sim-racing. Även Marcus 
Ericsson har kommit igång med hjälp av Felix 
som hjälpt honom att bygga en bra simulator. 
En annan svensk som bör lyftas fram är unge 
Linköpingstalangen Dino Beganovic som inför 
säsongen landat ett F4 kontrakt med Prema 
Motorsport och även fått en plats i Ferrari 
Driver Academy. Även han har visat framfötter-
na i sim-racing på ett förtjänstfullt sätt. Detta 
är givetvis en helt annan sak, och en helt annan 
typ av racing men den håller igång förarna rent 
mentalt och skapar en gemenskap som inte är att 
förringa.

TILLSAMMANS är en viktig ingrediens i dessa 
tider! 
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