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 LEDAREN        ROBERT HULTMANI DETTA NUMMER

Jag deltog i ett seminarium om kulturella 
skillnader mellan länder i veckan.  Om Sverige 
fick vi veta ungefär det vi redan tycker att 
vi vet. Vi är ohierarkiska, obyråkratiska och 
resultatorienterade. Vi ser till att få saker gjor-
da med de resurser vi har till förfogande. En 
smickrande bild, tycker nog de flesta av oss. 
Men på andra håll i världen framstår det som 
förfärligt.

I militära sammanhang kallas det ”upp-
dragstaktik”. Det uppfattas fortfarande som 
något oerhört i många krigsmakter. Istället 
för att ge detaljerade order om hur saker ska 
genomföras talar ordern om vad som ska upp-
nås. Den eller de som ska genomföra ordern 
får, inom givna ramar, själva bestämma hur det 
ska ske.  De får laga efter läge eftersom verk-
ligheten har en tendens lägga krokben för alla 
planer redan på ett tidigt stadium. 

Vad har det med CAR att göra då?
Jo, trots pandemin har klubben genomfört 

tre banmöten. Visserligen har styrelsen fattat 
besluten om att genomföra dem, men det är 
bara tack vare det ansvar och den erfarenhet 
de aktiva i banmötesgruppen har som det har 
varit möjligt att genomföra dem i det rådande 
läget. 

Även om det har varit mera glest mellan 
dem i år, har det varit en del pizzaträffar och 
inte minst glädjande många ”giron” av olika 
slag och på olika håll i landet. I vår klubb tar 
många medlemmar självständiga initiativ. 
De har förstått vad det handlar om, utan att 
någon pekat med hela handen och talat om 
vad de ska göra. 

Decentraliserat beslutsfattande är ett annat 
sätt att göra det möjligt att hålla verksamheter 
igång. Tidningen du håller i din hand är ett 
exempel på det. En grupp självständiga, kre-
ativa och ansvarstagande medlemmar ser till 
att varje nummer kommer ut. Och att det är en 
läsvärd och snygg tidning. En tidning som man 
gärna låter ligga framme så att andra kan se 
och bläddra i den.

Jag skulle vilja ge dig som läser detta ett 
uppdrag. Värva medlemmar! Hur, när och vad 
du gör för att värva är mindre viktigt. Bara 
du kan avgöra vad som fungerar där du är.  
Men jag kan tipsa om ett verktyg: de flyers 
som fanns på mittuppslaget i förra numret av 
Klöverbladet. 

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
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ROBERT SCHMID
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 ROBERT.SCHMID@TELIA.COM
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SUNE KARLSSON
TEL: 070 531 58 93
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ROBERT JAKOBSSON
TEL:  076 101 33 03
MAIL:  NRJ-BEST@LIVE.SE

JOAKIM LANDELIUS
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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

OM ATT TA 
INITIATIV 
OCH LAGA 
EFTER LÄGE
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MIKAEL ERIKSSON FUNDERAR   MAGNUS PETSEN FUNDERAR   

DE SISTA ENTUSIASTERNA?SNABBA BESLUT
De som är till-

räckligt gamla 
kommer kan-
ske ihåg Povel 

Ramel och Wenche 
Myhres nummer ”De sista 
entusiasterna” som fram-
fördes 1968 under en av 
Povels Knäppupp-revyer. 
Språkekvilibristen Povel 
hade skrivit en text som var 
en känga till alla pessimis-
ter som han glatt framförde 
tillsammans med norska 
stjärnskottet Wenche 
Myhre, ett framträdande 
som blivit en klassiker.

Nu är det ju inte så att 
de på något sätt var de 
sista entusiasterna…

Club Alfa Romeo Svezia är en klubb fylld av entusiaster 
som under sommaren gjort sitt bästa för att ge det minst 
sagt märkliga året 2020 en rejäl knäpp på näsan. Det stod 
klart ganska tidigt under våren för de flesta att det inte 
skulle bli det fina evenemangsår som man kunde läsa om 
i kalendern, det förhatliga viruset som spreds över världen 
gjorde att myndigheterna införde restriktioner som effektivt 
satte stopp för alla större sammankomster.

Entusiasterna i CAR lät sig dock inte nedslås av detta 
faktum, istället uppstod istället flera mindre evenemang 
under våren som anpassats efter rådande situation. På 
detta sätt har det fortsatt under året; Banmötesgruppen 
fick ihop tre mycket fina banmöten som går att läsa om 
i detta nummer. I Stockholmstrakten, i Katrineholm och i 
Skåne har det hållits flera träffar under sommaren där del-
tagarna har fått sitt sociala behov tillfredsställt. Dessutom 
har de så kallade ”Pizzaträffarna” som vanligtvis bara hålls 
under vinterhalvåret löpt på även under sommaren. En del 
av träffarna har arrangerats av ”gamla klubbrävar” men det 
har också varit helt nya förmågor som tagit mod till sig och 

bjudit in till trevligheter. Föredömliga initiativ av entusiaster 
alltihop!

Har då detta speciella år har dämpat entusiasmen hos 
medlemmarna? Knappast.

Under en lördag i september hölls årets banmötesfinal 
på Knutstorp och samtidigt hölls ”Giro di Vrams Grand 
Prix” för de som inte ville eller kunde närvara på banan. Jag 
närvarade vid banmötet som visade upp ett för säsongen 
rekordstort antal deltagare, både Challengeåkare och ban-
mötesdeltagare. Att intresset skulle ha dämpats för en av 
klubbens kärnaktiviteter fanns det inga som helst tecken 
på, att alla stortrivdes i depå och på bana denna dag var 
det ingen tvekan om.

Träffen med Vrams Grand Prix som tema hade trots 
ett ganska kort varsel också ett bra deltagarantal som 
uppskattade denna dag med fika, Alfakörning på klassiska 
vägar och dessutom en berättelse om händelserna runt 
Vrams GP 1933. Redan nu planeras en upprepning av 
denna träff nästa år.

Att intresset inte dämpats bådar ju gott inför nästa år då 
vi förhoppningsvis får fria tyglar igen och kan göra som vi 
brukar; köra Alfa Romeo och umgås kring vårt gemensam-
ma intresse på mängder av spännande evenemang!

Min egen entusiasm har inte heller dämpats. Under vin-
tern är det tänkt att den något trötta motorn i  GTV´n skall 
bytas ut och arbetet med Klöverbladet har jag för avsikt 
att fortsätta med så länge ingen vill något annat. I detta 
nummer är det premiär för en av mina idéer, artikelserien 
”Kvinnorna i Alfa Romeos värld” som jag hoppas blir upp-
skattad. Fler idéer finns dessutom på lager men som i så 
många andra fall är det svårt att få tiden och räcka till. Jag 
tycker dock att det blir fler och fler som bidrar på olika sätt 
till tidningen vilket underlättar enormt mycket men det finns 
alltid plats för fler. Har DU något som du tycker skulle vara 
intressant att läsa om i tidningen eller om du själv vill skriva 
så är det bara att höra av sig. 

För vi är ju entusiaster allihop!

//REDAKTÖR´N

S
ommaren har förflutit och den första frost-
natten drabbat Jämtland. Lämnade stugan 
i Öregrund förra helgen med 18 grader och 
arbete i t-shirt, för att några timmar senare 

passera Bräcke när utetermometern i bilen varnade för 
halka och endast två ynka plusgrader. Men sånt är livet 
i Jämtland att det är två månader kortare sommar. Den 
börjar en månad senare och lämnar en månad tidigare. 
Sommaren blev en Alfasommar trots allt. En snabb 
Blocketscanning en lördagmorgon i juli resulterade i 
en gammal ägardröm. Jag köpte osett en Alfa GTV 
916 3,0 utan att ens pruta. Men jag kände att jag var 
värd det efter att denna sommar endast fått njuta av 
en veckas semester. Det är i och för sig lite på frivillig 
basis när man väljer att starta eget företag mitt i covid-
kaoset, vilket jag gjorde. Men eftersom jag hade turen 
(eller kanske skickligheten) att räkna hem ett stort sol-
cellsprojekt under våren så fick sommarveckorna offras 
för att utföra det projektet. Det var därför jag var värd 
att ropa hem min nya GTV, så att jag på fina kvällar 
kan åka på korta men mycket givande kvällsturer med 
Bussovrål när hon får andas ut på långa rakor med 
Åreskutan som fond. För en gångs skull så köpte jag 
en turnkey-bil, för jag visste att tiden inte skulle finnas 
till skruvande och svordomar just denna sommar. Och 
turerna har blivit ganska många för att köpa glass eller 
uträtta småärenden. Sambon tycker den är gullig vilket 
givetvis är en elak kommentar om en GTV men det får 
bero. Huvudsaken är att den alltid förgyller min åsyn 
när jag tittar ut på uppfarten och den röda nyckeln 
ligger ständigt i attackläge på byrån i hallen. Kanske 
dags för en Piggelin i kväll igen sonen? Men för att jag 
inte ska somna till så passar sonen på att inhandla en 
156 med V6 som stått sina modiga tio år i väntan på 
en värdig ny ägare. Där var det inte turnkey, snart är 
halva bilen utbytt så huvudkliande i garage har funnits 
även denna sommar och nu är den besiktigad och 

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
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LAYOUT OCH PRODUKTION
THOMMY LEHRGRAFVEN
FORNMINNESVÄGEN 40, 
541 71 TIMMERSDALA
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KORREKTUR
ULF SANDLUND
MOBIL: 
MAIL: ULFS02@YAHOO.SE

BANMÖTESREDAKTÖR
VAKANT
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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

körklar. Då kommer nästa infall, att nu ska det vara 
den halvt omöjliga kombinationen Alfa och krafsande 
med alla fyra hjulen. Sonen dammsuger alla sajter och 
hittar en 156 Crosswagon som byter ägare mitt framför 
näsan på honom. Ridån går ner på ungdomligt svart/
vitt manér. Han letar ännu om någon känner sig manad 
och har lämpligt fordon stående. Tio års stillestånd 
och antågande rostlagning eller andra problem? Inga 
problem. Då kanske jag slipper tjatet om att jag borde 
ha varit hemma den där dagen då den förra dök upp 
på Blocket.

Covidläget har ju gjort sitt till och sommaren gick i hem-
esterns tecken för familjen då jag som sagt mest jobbade. 
Men trots pandemi och mycket jobb så har sommaren 
ändå varit bra med sköna kvällar på verandan och pigga 
turer med min likaledes pigga italienska donna, ständigt 
sugen på att få andas djupt i Jämtlandskvällen. Så trots 
hesa andetag och febrigt temperament så slipper våra bilar 
i alla fall pågående pandemi trots tydliga symptom.

Ha en fortsatt fin höst och en kommande garagepe-
riod. Nästa år hoppas jag att vi alla får ta igen förlorad 
bilperiod med råge. 

Var rädda om er och era kära!

Tack och Hej 
2020, nu tar vi 
nya tag.
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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

Det har inte blivit så mycket banmötesdeltagande 
från min sida i år. Till en del på grund av att det inte 
varit så många tillfällen som vanligt, men mest för att 
jag inte känt suget på samma sätt som tidigare år. 
Kanske beror det på hela situationen med den inställ-
da Challengeserien och de restriktioner som också 
föreligger eller så beror det på något helt annat, vad 
vet jag?

Intresset 
för Alfa 
Romeo är 
dock lika 
orubbligt 
som det har 
alltid har 
varit. Viruset 
hade mig i 
sitt grepp 
redan i tidiga 
tonåren, om 
inte ännu 
tidigare. 
Alltså långt 
innan jag 
köpte min 
första bil för snart 37 år sedan. Det var givetvis en Alfa 
Romeo, en röd Alfasud. Jag kommer nog aldrig släp-
pa intresset för detta bilmärke oavsett vad som hän-

der i livet, det är en så stor del av mig som person. 
Jag älskar verkligen det Alfa Romeo står för och det 
stämmer så väl in på mig själv och min syn på livet. 
Jag vill inte vara som alla andra, jag älskar att köra 
bil, jag älskar vägegenskaper och vackra ting. Allt 
detta känner jag att denna lilla men anrika biltillverkare 
skänker mig dagligen. Alfa Romeo firade 110 år som 

bilmärke i 
somras. Jag 
har väl varit 
med som 
entusiast i 
dryga 45 av 
dem, kanske 
till och med 
några till av 
de 55 år jag 
själv tillbring-
at på denna 
planet. Nu 
när jag sitter 
och skriver 
detta, inser 
jag att jag i 
år kan stolt-

sera med att vara exakt hälften så gammal som vår 
kära gemensamma nämnare, Alfa Romeo.
CIAO!

Skriv i Klöverbladet
Min dröm-alfa. 

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

Varför?

2020FORTSATT ETT 
ANNORLUNDA ÅR
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SOMMARTRÄFFAR I CORONATIDER
TEXT OCH FOTO: AXEL LINDGREN

Sommaren 2020 blev ju inte som någon tänkt, inga träffar eller större evenemang att besö-
ka med Giulian. Som tur är finns det ett antal initiativrika medlemmar i klubben så istället 
för stora arrangemang med mycket folk har det under sommaren anordnats småträffar 
med lagom många deltagare. 
Dessa aktiviteter var väldigt trevliga och för mig var de synnerligen viktiga ur en annan 
aspekt i den tid vi lever i nu, nämligen social samvaro.
Här kommer lite korta berättelser om träffarna och därtill lite bilder.

VIAGGIO NUMERO DUE A ROSLAGEN

Den första Roslagsturen som kördes i maj blev 
riktigt lyckad, så varför då inte köra en tur till?

Lördagen den 13 juni samlades ett tiotal italienska 
fordon (samt något av annan nationalitet) vid 

ITALIENSK FORDONSTRÄFF I AVESTA

Den andra augusti var det så dags för italiensk 
fordonsträff på restaurang Torp utanför Avesta.

Ett trettiotal bilar dök upp till en väldigt trevlig träff 
arrangerad av Malin Dahlberg och Åse Eriksson. Även 
Gunnar Dahlberg hade varit med på ett hörn.

Solen var med oss hela tiden och vällagade 
hamburgare avnjöts som lunch. Sedvanligt 
däcksparkande förekom naturligtvis också.

Samtal pågår med ägarna till Restaurang Torp, 
Per och Jan, om att fortsätta arrangera dessa träffar 
från och med nästa år, något som skulle vara väldigt 
trevligt.

GRILLKVÄLL PÅ RÖDA KAFÉET

Röda Kaféet var under några år samlingsplats 
för träffarna i Stockholmsområdet under 
sommarmånaderna. För ett par år sedan beslutade 
sig ägarna för att stänga ner kaféverksamheten, vilket 
vi tycker är jättetråkigt.

Vår närvaro har dock uppskattats både av ägarna 
och kaféets besökare. Vi och ägarna ville därför i 
någon form fortsätta träffarna och bestämde därför 

Roslagsstoppet. Efter en stunds körning på kurviga 
Roslagsvägar nådde vi slutmålet, denna gång Prins 
Henrys konditori i Rimbo, där eftermiddagsfikat 
intogs.

att anordna grillkvällar.
Datumet i år sattes till den 5 september.  Vi 

samlades under eftermiddagen för sedvanlig 
däcksparkning, umgänge och grillning till en bit in på 
kvällen.

Femton bilar dök upp, varav en A12 lastbil. En 
sådan syns väldigt sällan på träffarna i Sverige.

Träffen vid Röda Kaféet i Vårby blev väldigt lyckad 
och vi siktar på att göra om det igen nästa år.

Vänster: Tre olika 
men ändå lika. Det 
finns en Alfa för 
alla typer.

Infäld: Efter en tur 
på härliga vägar 
samlades vi till en 
avslappnad fika 
på Prins Henrys 
konditori i Rimbo.

Vänster: Åse 
Eriksson och 
Malin Dahlberg 
stod som 
arrangörer för 
denna trevliga dag.

Höger: Niklas 
Lindströms 
makalöst fina 156 
GTA SW blänkte 
i solen.

Vänster: Sällsynt. 
Det är sällan 
man ser en Alfa 
Romeo 33 i så fint 
skick som Thomas 
Högbergs röda 
pralin.

Höger: Så här glad 
blir man av att 
åka Alfa Spider. 
Meja Eriksson 
Harjunpää 
vinkade glatt till 
träffdeltagarna.

Vänster: En vacker 
syn på Röda Caféts 
parkering.

Höger: På 
grillträff måste det 
givetvis grillas. 
Förväntansfulla 
Alfistis köade för 
godbitarna.

Vänster: Andreas 
Ulins fantastiska 
1900c från 1956.

Höger: Alfa Romeo 
har ju givetvis 
tillverkat lastbilar 
också. Peter 
Olanders A12 är 
ingen dussinbil i 
transport-
branschen.

Vänster: Det 
var ett muntert 
sällskap som 
åt lunch och 
diskuterade livets 
väsentligheter.
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N
är jag stänger ner Skype-sessionen och 
avslutar mötet är klockan halv två. Det är 
en stressig jobbonsdag i mitten av juli och 
normala dagar betyder det att jag genast 

hastar vidare till nästa i den karavan av möten som 
utgör min vardag. Men inte denna onsdag.

Istället lämnar jag jobbdatorn, går ner i hallen och 
plockar på mig den förberedda kaffetermosen och 
fulladdade finkameran, går direkt vidare ut i garaget, 
sätter mig i Spidern och sträckkör tio högljudda, 
blåsiga, trafiktäta motorvägsmil till en parkering i 
Strängnäs. Det känns lite märkligt men samtidigt 
väldigt befriande – snacka om att rensa huvudet!

Det har varit en speciell vår och sommar på 
många sätt, ingen har gått opåverkad. Inte heller 
vi bilentusiaster, även om det är en världslig sak så 

märks det att det varit kännbart med alla inställda 
evenemang. Jag kan inte låta bli att tänka på hur 
många vinterprojekt i landets garage som plötsligt 
tappade fart när första maj-träffarna blev inställda. Just 
i år hade jag själv ingen bil som behövde bli klar, men 
jag vet ändå att det är en viktig drivkraft under långa 
timmar med strulande elfel eller ändlöst rostputsande.

En positiv effekt av träfftorkan har dock varit de 
många spontana småträffar som ordnats av ”vanliga 
entusiaster” för att lätta på abstinensen. Viljan att visa 
upp våra älsklingar och samtidigt beskåda andras 
putsande och fixande verkar närmast ostoppbar. Även 
om det innebär avstånd och tidig hemgång från jobbet 
man egentligen inte har tid med…

Väl framme vid Donken i Strängnäs möts jag av två 
glimmande röda skönheter bland alla grå-svart-vita 

Svenssonbilar – som guldklimpar i gruset lyser de upp 
hela parkeringen. Bara den synen fick mig snabbt att 
glömma lomhörda öron och fågelboet på huvudet som 
motorvägsmilen resulterat i.

Strax dyker också förarna till dessa juveler upp. 
Först Niklas som kör en fantastisk 156 Sportwagon 
GTA som ser ut som om den just körts ut från 
handlarens showroom. Han har liksom jag kört från 
Stockholm men troligtvis var hans motorvägsmil 
behagligare än mina. Och snabbare.

Sen kommer Myra, initiativtagaren till denna 
smågalna men härliga utflykt, vars guldormsbeklädda 
Giulietta det senaste året blivit så välbekant för oss 
som hänger i Alfistiforumet på fejan. Hon är lika 
svart och cool som hennes kärra är färgglad och 
passionerad – precis som sin bil med en charm lika 
ögonblicklig som oemotståndlig.

Efter lite snabba gettoknowyous och prat om 
planen för eftermiddagen ger vi oss av mot nästa 
stopp hemma hos Myra i Sköldinge. Nu är det betydligt 
trevligare och vackrare vägar i en för mig obekant 
bygd. Som smålänning är Sörmland mest något man 
passerar på E4:an när man ska hem till mamma – 
inte sällan i mörker. Jag slås, som så många denna 

coronavår, av vilket fantastiskt land vi ändå lever i och 
hur mycket det finns att se precis runt knuten. Undrar 
varför vi svenskar alltid längtar så mycket till andra 
länder?

Väl framme i Sköldinge blir det en kort väntan på 
att fler ska ansluta, så vi passar på att ta en titt i Myras 
garage. Ett garage som avslöjar att det inte är någon 
vanlig köp-och-kör-entusiast som bor här, utan ett 
riktigt fullblod till bilgalning. För även om min favorit i 
den brokiga samlingen som rymdes där var en charmig 
liten vit Autobianchi A112 (min allra första italienska 
bilcrush på det tidiga 80-talet), så var det tydligt att 
hjärteprojektet var något helt annat – i hörnet stod 
nämligen skelettet av en tidig gangster-Cittra.

Det visar sig att bilen härstammar från 1936, 
men färdigställdes först 1940 i England då andra 
världskriget kom emellan. På grund av det är det lite 
svårt att fastställa exakt vilken modell det är men 
trettiotalsdelen av bilen verkar överensstämma med en 
11B. Dess brokiga historia fortsatte då den via en stöld 
i Sydafrika (!) hamnade i Sverige först 1971, då i tron 
att det var en så kallad Light Fifteen vilket var namnet 
på de helt engelskbyggda Citroen 11L som tillverkades 
i Slough kring kriget. Efter alla om och men har den nu 

SOM MYRORNA TILL STACKENSOM MYRORNA TILL STACKEN

TEXT: DAN LILLIEHORN
FOTO: DAN LILLIEHORN, JULIA DESSJACK, MYRA DESSJACK, JONAS ERIKSSON OCH THOMAS NILSSON

Vänster: 
Artikelförfattaren 
själv.

Ovan: Samling 
på Myras gård i 
Sköldinge.

Höger: Vi fick 
hälsa på i Myras 
garage där hennes 
Autobianchi 
och Citroen 11L 
samsades med en 
Mercedes.

Nedan: Rubiner 
i ett hav av 
grått och svart i 
Strängnäs.
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alltså hamnat hos Myra, som siktar på att ha den åter i 
trafik 2036 när den fyller 100 år!

Nu börjar det ramla in fler Alfisti från de 
sörmländska nejderna så vi ger oss åter ut i solen 
och umgås. Inom kort är det en riktigt trevlig samling 
putsobjekt som breder ut sig på Myras vackra 
gårdsplan. Mattias ljusa original-Giulia från 1967 står 
ut både färgmässigt och åldersmässigt. I övrigt har 
de flesta i det här gänget satsat på klassiskt italienskt 
röda bilar – inklusive sagde Mattias fru Christina i en 
stilfull röd Spider S4, för dagen med familjens hund 
Charlie som co-pilot.

När även Jonas anlänt i en röd 147:a blev det en 
stunds spontant snack som var såpass trevligt att 
Myra till slut fick avbryta för att vi inte skulle hamna 
efter tidsplanen. Det var dags att ge sig av mot dagens 
sista destination, Stora Djulö herrgård strax söder om 
Katrineholm.

Även i det lantliga Sörmland orsakar vår Alfakonvoj 
en del uppmärksamhet där vi drar fram genom 
landskapet. När vi kör genom centrala Katrineholm 
är det flera som tittar upp, stannar till och pekar – 
framförallt är det såklart gängets 4C som drar blickarna 
till sig. Mer om den senare.

När vi så anländer till Djulö och dess vackra 
herrgård uppstår visst tumult. Det är inte bara vi 
Alfisti som lockats dit denna vackra sommarkväll och 
parkeringen kring gårdsplanen där Myra planerat för 
uppställning är redan i princip helt utsåld. Återigen 
orsakar vi lite uppståndelse när vi radar upp oss 
framför entrén till kaféet medan vi omgrupperar. Inte 
minst när det plötsligt ramlar in ett lika stort gäng 
Alfor till, då den grupp som kört från Norrköping via 
Simonstorp plötsligt anländer. I denna gruppering är 
det övervikt på svarta bilar och deras samlade ”attack” 
leder tankarna till Scorpionsgänget ur filmen Grease.

Efter lite efterforskningar visar det sig att det finns 
fler parkeringsplatser på herrgårdens lummiga baksida 
och vi radar lite halvordnat upp oss för att kunna kliva 
ur och sikta mot dagens slutmål – glassen! Hela denna 
träff började nämligen med att Myra i Alfistigruppen 
frågade om det var någon som var sugen på glass 
och fina bilar. Och det var det tydligen med tanke 
på att hon lyckades samla ihop över 20 ekipage från 
hela Mellansverige. Denna sommar dras vi träffsugna 
biltokar till ett sådant här event som myrorna till 
stacken…

Glasskiosken på Stora Djulö herrgård inryms i 
det vackra lilla lusthus som återfinns precis nere 
vid vattnet, intill en härlig brygga och kaféets rätta 
uteservering. I tidens anda får vi ta kölapp och bara 
vistas en i taget inne i lusthuset, så man fick lite tid att 

fundera över sitt val av smaker. Det slutade ändå med 
lakrits och mango för mig, som det alltid brukar göra.

Med glassen i hand slog jag mig ned vid ett bord 
där jag kände igen ett par andra från sällskapet och 
började prata med Håkan, ägaren till ovan nämnda 
4C. Det visade sig att han har sina rötter i närheten 
och känner de som för närvarande driver Stora Djulö 
Herrgård. Han berättade lite om gården vars anor 
stammar minst så långt tillbaka som 1300-talet även 
om den nuvarande huvudbyggnaden färdigställdes 
först på 1720-talet. Under 1800-talet tillhörde gården 
adelssläkten Uggla innan den 1935 förvärvades av 
Katrineholms stad som sedan dess arrenderar ut den.

När glassen var uppäten spankulerade vi tillbaka till 
parkeringen och återgick till att beundra det pärlband 
av Alfor (och en svart Maserati som följt med av bara 
farten) som nu verkligen glänste i kvällssolen. Inte 
minst Håkans egen bil då, där vi stannade och började 
diskutera hur det egentligen är att köra en 4C – som 
ju kanske inte är den mest praktiska vardagsbilen, 
helt utan bagageutrymmen och i princip så lätt och 
strippad som en gatbil kan bli.

”Ta en sväng och prova själv”, tycker Håkan 
plötsligt.

Jag höll först på att tacka nej av ren artighet, men 
kände att en sådan chans kan jag ju faktiskt inte 
missa. Ytterst försiktigt manövrerade jag in bakom 
ratten och fann att mina 190 cm rymdes oväntat bra 
när jag väl krånglat mig ned i förarstolen. Även om 
jag är van vid min lilla låga 916 Spider så är 4C ändå 
ytterligare några steg närmare gokart.

Med samma försiktighet – ni vet så där försiktig 
som man är om man får låna någons finaste och 
mest dyrbara leksak – kör vi långsamt bort från 
grusparkeringen och ut på landsvägen. Direkt slås 
jag av hur annorlunda det är att köra en bil helt utan 
styrservo. Styrningen är tung och motsträvig, men 
samtidigt otroligt direkt. Återigen för det tankarna till 
en gokart, inte minst då jag sitter i princip direkt på 
marken i en kolfiberburk i princip helt utan ljudisolering 
och befriad från nästan alla textilier. För att inte tala om 
den ettriga motorn som sitter direkt bakom ryggen och 
morrar argsint så fort jag ens nuddar gasen.

Vi kommer ut på landsvägen och på Håkans 
uppmaning trycker jag lagom bestämt gasen i botten. 
Den redan tidigare irriterade motorn vrålar nu av 
vansinne, den sparkar till mig i bröstet och kastar 
samtidigt iväg bilen framåt så det känns som vi ska 

lätta från marken. Från 40 till 90 knyck går på ett 
ögonblick och jag tvingas lätta på gasen för att inte 
riskera alltför stora lagöverträdelser i denna lugna 
idyll. Redan i dessa förhållandevis låga hastigheter är 
spårhållningen en utmaning, jag tvingas kämpa med 
att korrigera kursen och undrar fundersamt hur det är 
att köra riktigt fort i detta lilla vilddjur. Det kräver nog 
lite övning för att inte vara direkt livsfarligt.

Efter att ha fått uppleva kicken, känslan och 
ljudet av denna acceleration vänder jag tillbaka 
mot herrgården och gänget på parkeringen. 
Adrenalinkicken hänger kvar och när jag parkerat 
igen blir vi sittande och diskuterar bilen lite till. 
Håkan avslöjar att min hisnande upplevelse till trots 
så har bilen inte ens varit i raceläge. Han vrider 
på körlägesreglaget och den tv-spelsliknande 
instrumentpanelen bekräftar – ”Alfa Romeo Race 
connected”. Vildhästen hade varit tyglad, lite snopet 
ändå.

Förarmiljön i 4C är förvisso väldigt ren och 
nerskalad, men känns ändå väldigt proffsig och 
gedigen. Jag har tidigare kört ett antal så kallade 
supersportbilar och känslan i 4C är definitivt mer åt 
Porschekvalitet än det extremt råa, hemmabyggda, 
hipp-som-happ-intryck jag fick i Ferrari 458 Italia 
där instrument och inredning kändes ditspikad lite 
allteftersom, och knapparna satt till synes helt random 
på ratt och instrumentbräda. Körupplevelsemässigt 
är dock 4C den bil som kommit närmast 458:an i 
brutalitet, Lamborghini Gallardo och Ferrari 430 känns 
mer som ”vanliga” bilar i jämförelse.

En kul detalj är att man i 4C återfinner samma 
charmiga kupéluftutblås som återfinns i inredningen på 
såväl Alfa 156 som 916 men som ersattes av tråkigare 
varianter i 939-serien. En trevlig comeback som 
förhöjer känslan ytterligare även i denna förarmiljö.

Tacksam över denna höjdarupplevelse kliver jag 
ur bilen. Bilskådandet och samkvämet fortsätter 
ytterligare en liten stund, men då många har ett antal 
njutningsfulla mil att köra hem igen så börjar folk 
snart säga hej då eller på återseende och kliva in i 
sina fordon. Så även jag, man vill ju inte missa att få 
uppleva solnedgången körandes på de mysiga och så 
här dags folktomma landsvägarna. En mycket trevlig 
och livsbejakande halvdag närmar sig sitt slut, men 
den har lämnat ett väldigt viktigt och bestående bidrag 
denna sommar när så mycket gått i moll.

Tack Myra och länge leve den härliga 
Alfistigemenskapen! Världen behöver lite mer 
italiensk passion.

Längst till vänster: 
Samling och snack 
innan avförd 
till Stora Djulö 
herrgård.

Vänster: Scorpions 
från Norrköping 
anländer i samlad 
trupp Foto Jonas 
Eriksson.

Ovan: En 
välbevarad 164.

Längst till höger: 
Sämre ställen att 
köpa glass på har 
man ju sett.

Höger: Rödnosar 
Foto Myra 
Dessjack.

Nedan: Mattias 
Giulia från 1967 
gjorde sig bra i 
herrgårdsmiljön.
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GIRO DI VRAMS GRAND PRIX TEXT: PATRICIO SILVA
FOTO: PATRICIO SILVA, PRIMOTIPO.COM, INTERNET

E
nligt planen skulle Club Alfa Romeo Svezias 
banmötessäsong få sin final på Knutstorp 
Ring lördagen den 12:e september och under 
diskussionerna inför detta i Facbookgruppen 

Alfisti Sweden dök frågan om en träff i samband med 
detta upp.

Enligt coronareglerna var det ju inte tillåtet med 
publik så istället beslöts det att vi skulle träffas 
utanför Folkets Park i Billesholm. Temat för dagen var 
Vrams Grand Prix med besök på Billesholmstraktens 
hembygdsförening och dessutom skulle vi åka banan 
från 1933-års Grand Prix så långt det var möjligt. 

Totalt så kom det 11 bilar och vi var ett gäng på 
16 personer som körde rundan. Det blev en mycket 

trevlig dag och vi fick väldigt bra kontakt med Sten 
från hembygdsföreningen som också hade hand 
om eventet när de firade Vram Grand Prix 80 års-
jubileum. 

Tanken är att upprepa denna dag och eventet är 
planerat till den 7/8 2021 och finns redan upplagd i 
klubbens kalender.

VRAM GRAND PRIX

Vrams Grand Prix var en internationell biltävling 
som arrangerades av KAK den 6 augusti 1933 
under namnet ”Sveriges sommar-Grand Prix för 
automobiler”.

BAKGRUND

Redan år 1904 hade den första biltävlingen 
arrangerats i Sverige, men under många år var 
tävlingarna tillförlitlighetstävlingar medan de rena 
GP-loppen kördes under vinterhalvåret på frusna 
sjöar. När så KAK bestämde sig för att hålla ett 
Grand Prix 1931 blev det bestämt att det skulle 
ske under vintern vid sjön Rämen. Två år senare 
annonserade KAK att de skulle gå steget fullt ut och 
arrangera ett sommar-GP vid Norra Vram i Skåne. 
Valet av väg var strategiskt med bara ca 15 km till 
Helsingborg och därifrån ca 50 km till Köpenhamn. 
Den 29 700 meter långa banan slingrade sig fram 
från Norra Vram via Södra Vram, Kågeröd (alldeles 
intill Ring Knutstorp), Stenestad och så tillbaka till 
utgångspunkten. Tolv varv, totalt 356,4 km skulle 
man köra.

BANSTRÄCKNING

Banan gick längs vanlig landsväg som fortfarande 
i stort sett har samma sträckning. Starten skedde 
i Norra Vram med en 1200 m lång raksträcka (det 
som idag benämnes Norra-Vramssträckan), därpå 
följde några kurvor från Åbro Mölla och till Södra 
Vram innan banan svängde vänster vid dåvarande 
Lantmannaaffären. 1933 gick banan precis runt 
affärens husknut där den fortsatte mot Kågeröd. 
Denna delen av banan var ganska kurvig med ett par 
mindre rakor med bara ett fåtal skarpa svängar. Det 

var ett snabbt parti för den som hade både nerver 
och bil som att höll för påfrestningarna.

Ungefär en kilometer efter affären i Södra 
Vram kom en något feldoserad högerkurva och 
väl inne i Kågeröd kom en skarp vänsterkurva. 
Funktionärerna hade uppmärksammat detta och 
placerat halmbalar runt huset vid kurvans ingång. 
Inne vid Kågeröds centrum tog banan vänster vid 
kyrkan och 50 meter senare vänster igen. Efter det 
började en flera kilometer lång uppförsbacke uppför 
Söderåsen förbi Finnstorps dammar, mot Stenestad. 
Här upphörde asfaltsvägen och grusvägen tog 
vid fram till målområdet. Hela den sista delen av 
banan bestod av långa, snabba kurvor med långa 
raksträckor mellan dem. Inne i Stenestad kom en 
90-graders vänsterkurva mot Norra Vram som ledde 
ner från åsen. Den sista knixiga delen av banan gick 
genom åsens björkskog och krävde full koncentration 
från förarna. När banan kom ner från åsen ner på 
slättmarken, skedde det via ett par skarpa svängar 

och några svepande kurvor över åkrarna och 
hedarna fram till vägkorsningen i Norra Vram och en 
75-graders vänstersväng till start/mål-området. 

Banan bestod till större delen av asfalt och 
oljegrus, men på några partier var det som sagt 
vanlig grusväg. Skillnaden mellan högsta och lägsta 
punkt var 158 m. Vägbredden var som minst 6 
meter och vägförhållandena bedömdes som mycket 
goda. Polisen hade placerat ut 160 konstaplar längs 
banan och 60 funktionärer skötte om besökare 
och tävlande. Depån var placerad på banans 
insida vid startområdet med anvisade platser för 
organisatörerna och pressen. På andra sidan hade 
det ordnats en restaurang, mellan banan och den 
närliggande järnvägsstationen.

TÄVLINGSFÖRLOPPET

Totalt startade 26 ekipage och alla hade med sig 
en mekaniker i bilen. Alla de verkliga fartvidundren 
från den har tiden fanns representerade och Europas 

Överst vänster: 
Reklamaffish för 
Sveriges Grand 
Prix 1933.

Längst vänster: 
Banskiss Vrams 
Grand Prix.

Vänster: Antonio 
Brivio med sin 
Alfa Romeo 8C 
2300 Monza, här 
vid Targa Florio 
1933 som han 
också vann.

Överst: 11 bilar 
samlades utanför 
Billesholmstraktens 
hembygdsförening.

Nedan: Så här glad 
blir man av att få 
umgås med sina 
klubbkamrater.
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SAMMANFATTNING AV ÅRETS ARRANGEMANG

Vi träffades vid Folketspark i Billesholm och sedan 
körde vi i samlad trupp till Hembygdsföreningen där 
vi hade bestämt träff med Sten Sundström, en eldsjäl 
och bilentustast med stort intresse och kunskap kring 
Vrams Grand Prix. 

Vi parkerade på baksidan av byggnaden och 
träffade Sten som berättade om loppet och dagen 
1933 men stor entusiasm och med många detaljer. Vi 
fick till exempel veta att Antonio Brivio’s Alfa mättes 
till 185 km/ht på en raksträcka vilket är imponerande 
med tanke på tidens smala däck och underlaget som 
var på den tiden. Han berättade också om rekvisita 
som de har samlat och som kommer att finnas till 
nästa år i en utställning i museet som ligger precis 
bakom huvudbyggnaden.

 

Placering Nr Förare Anmälare Bil Varv Tid/Status 

1 19  Antonio 
Brivio 

Scuderia 
Ferrari 

Alfa Romeo Monza 
2.6 S-8 12 2h51m55s=124,45 

km/h 

2 22  Whitney 
Straight B. Rubin Alfa Romeo Monza 

2,3 S-8 12 2h54m43s 

3 3  Eugen 
Bjørnstad 

Eugen 
Bjørnstad 

Alfa Romeo Monza 
2.3 S-8 12 3h03m43s 

4 14  Karl Ebb Karl Ebb Mercedes-Benz 
SSK 7.1 S-6 12 3h06m51s 

5 10  Åke 
Johansson 

Åke 
Johansson 

Bugatti T37A 1.5 S-
4 12 3h16m06s 

6 24  Harry 
Larsson 

Harry 
Larsson Ford Special 3.6 S-4 12 3h22m51s 

7 20  Walter Görtz Walter Görtz Ford Special 3.6 S-4 12 4h12m27s 

 
Sammanfattning av årets arrangemang 
Vi träffades vid Folketspark i Billesholm och sedan körde vi i samlad trupp till Hembygdsföreningen 
där vi hade bestämt träff med Sten Sundström, en eldsjäl och bilentustast med stort intresse och 
kunskap kring Vrams Grand Prix.  
 
Vi parkerade på baksidan av byggnaden och träffade Sten som berättade om loppet och dagen 1933 
men stor entusiasm och med många detaljer. Vi fick till exempel veta att Antonio Brivio's Alfa mättes 
till 185 km/ht på en raksträcka vilket är imponerande med tanke på tidens smala däck och underlaget 
som var på den tiden. Han berättade också om rekvisita som de har samlat och som kommer att 
finnas till nästa år i en utställning i museet som ligger precis bakom huvudbyggnaden. 
 
När Sten var klar med sin historia och berättelsen tog vi en kul bild med hela gänget. 
 
Därefter körde vi rundan som börjar vid en raksträcka (Se karta) – målet här var en liten kaffestuga 
som ligger i Stenestad som är den högsta punkten på Söderåsen. Vägen upp ditt var därmed 
uppförsbacke och väldigt kul att köra. Väl framme vid Mormors Bod och kaffestuga parkerades 
bilarna och en fika intogs.  
 
Därefter körde vi vidare för att köra klart iallafall ett varv på rundan. 
 

När Sten var klar med sin historia och berättelsen 
tog vi en kul bild med hela gänget.

Därefter körde vi rundan som börjar vid en 
raksträcka (Se karta) – målet här var en liten 
kaffestuga som ligger i Stenestad som är den högsta 
punkten på Söderåsen. Vägen upp ditt var därmed 
uppförsbacke och väldigt kul att köra. Väl framme vid 
Mormors Bod och kaffestuga parkerades bilarna och 
en fika intogs. 

Därefter körde vi vidare för att köra klart iallafall ett 
varv på rundan.

Träffen varade ca 4 timmar vilket gav en hel del tid 
att lära känna nya ansikten och självklart prata om 
bilar!

Resultat Sveriges sommar-Grand Prix 1933

Ovan vänster: 
Härligt att få 
umgås med 
klubbkamraterna 
ett tag.

Ovan höger: Tid 
för reflektion.

Nedan: 
Artikelförfattaren 
själv med sin 
välputsade GTV.

Vänster: Stiliga 
bakdelar.

Höger: Välputsade 
nosar.

bästa förare var anmälda, bland andra några från 
Scuderia Ferrari och finländaren Karl Ebbs med sin 
vita Mercedes SSK. Storfavorit var Ferraristallets 
monegaskiske förare Louis Chiron som allmänt 
ansågs lätt skulle köra hem första priset på 10 
000:- med sin Alfa Romeo P3. Även den italienske 
markisen Antonio Brivio, svenskhoppet (Per Wiktor) 
PeWe Widegren i en Alfa-Romeo 8C 2300 Monza 
och amerikanen Whitney Straight i en Alfa-Romeo 8C 
2300 Monza hörde till storfavoriterna.

Extratåg från hela landet hade satts in och 
bilar, MC och vanliga cyklar fraktade resten ut till 
skådeplatsen. En tältmetropol med 25 000 tillfälliga 
innevånare slogs upp vid Böketofta och redan 
klockan fyra på morgonen före loppet, då förarna 
tränade på den avspärrade vägen, fanns 10 000 
åskådare på plats. När startflaggan föll vid Norra 
Vram och fältet av bilar gav sig iväg kantade en stor 
skara åskådare banan, men de 100 000 som det 
rapporterades om i finländsk press är antagligen 
något i överkant. Men bara efter knappt några 
minuter kunde åskådarna se hur en pelare brandrök 
växte i storlek bara någon halvmil bort.

Svensken Carl Börje Dahlin i sin 7-liters Mercedes 
Benz SSK ledde loppet före kopplet av jagande bilar. 
Fyra km från start fick han en våldsam sladd i böjen 
i Södra Vram. Bilen kastades mot en ledningsstolpe 
som knäcktes och Dahlins medföljande mekaniker 
Erik Lafrenz slungades ur bilen ut på vägbanan och 

omkom när han blev överkörd av den svenske Ford-
föraren Olle Bennström som inte hann göra någon 
undanmanöver utan kraschade in i en grannträdgård. 
Elva bilar blev inblandade i den fruktansvärda olyckan 
och hundratals liter bensin rann ut på vägbanan 
denna varma sommardag. 

Vägen var doserad mot en villa som tog eld 
och brann ner till grunden. Det är inte underligt 
att man än idag talar om den ökända GP-kurvan i 
Södra Vram och huset som ligger där nu kallas för 
Villa Grand Prix. Bennström blev förd till sjukhuset 
med en allvarlig hjärnskakning. Han hade spräckt 
skallbenet i en motorcykelolycka något år tidigare och 
olyckan i Norra Vram fick honom att upphöra med 
tävlandet. Forsberg och Wallenius blev också förda till 
sjukhuset, Forsberg i chocktillstånd.

Hur som helst, tävlingen fortsatte och den 
italienske markisen Marquis Antonio Brivio i en Alfa 
Romeo 8C 2300 Monza vann så småningom med 
snittfarten 124,4 km/tim.

Som kuriosa kan nämnas att författarinnan Astrid 
Lindgren ingick i sekretariatet.

Tävlingen vid Norra Vram kunde ha blivit en 
öppning mot internationellt tävlande i Sverige, men 
den allvarliga olyckan blev istället ett stort bakslag 
som närapå gjorde slut på all biltävling i landet. 
Endast 7 av 27 bilar kom i mål resten kraschade eller 
fick mekaniska problem.
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AUTOMOBILI ITALIANE UNDER 42 ÅRAUTOMOBILI ITALIANE UNDER 42 ÅR
TEXT: CLAES BERGQVIST
FOTO: PRIVAT

P
å ett gammalt medlemskort i Alfaklubben står 
det medlem nummer 102. Då det skrevs ut 
hade jag en ny röd Alfetta, årsmodell 1977, i 
garaget i Uttran utanför Stockholm. 

Tidigare hade jag som reklamkreatör jobbat 
med Saab under flera år och därför varit lojal mot 
uppdragsgivaren och kört deras bilar av olika 
modeller, från V4 till 99 EMS.  Men så bytte jag 
jobb till den heta reklambyrån Falk & Pihl och fick 
möjligheten att välja leasingbil helt fritt. Nu ville jag 
köra bakhjulsdrivet igen då min första bil var en Volvo 
PV Sport, en bil som jag också tog förarlicensww 
med på Gelleråsen i Karlskoga. 

Mitt val kom att stå mellan en BMW i 3-serien 
och en Alfetta. Jag provkörde båda ordentligt i 
vinterväder, märkte direkt att BMW:n var alldeles för 
orolig i bakvagnen medans Alfan med sin föredömliga 
viktfördelning kändes stabil.

Det blev många långa och härliga turer med den 
bilen. Till Jämtlands- och Härjedalsfjällen och två 
Skottlandsresor då jag kom att jobba med Tor Line 

som körde färjetrafik från Göteborg till Newcastle. 
Man märkte tydligt att engelsmännen tittade på Alfan 
med stor respekt. 

Så en dag fick jag ett betydelsefullt telefonsamtal. 
Det var från min tidigare uppdragsgivare, 
reklamchefen på Saab i Nyköping. Han önskade 
att jag och byrån skulle ta oss an uppdraget att 
lansera Saab-Lancia 600. Det var en verklig utmaning 
då Saab-ägarna tillhör de mest märkestrogna i 
bilvärlden. Men vi hade tur att redan från första stund 
få med oss Erik ”Carlsson på taket” Carlsson  som 
frontfigur. 

Introduktionen gick bra, men i efterhand så 
visade det sig att Lanciaemblemet i fronten 
skapade osäkerhet hos såväl gamla Saab-kunder 
som i återförsäljarleden. Det ska tilläggas att bilen 
led av en klart ojämn kvalitet, mycket beroende 
på tuffa konfrontationer mellan arbetsgivare och 
fackföreningar i Turin. Resultatet mynnade ut i mycket 
slarv längs det löpande bandet. Själv hade jag med 
visst vemod bytt ut Alfettan mot en Saab-Lancia 600. 

Jag måste dock ha fått ett bra exemplar för min 
bil fungerade perfekt under en lång semesterresa 
ner till Korsika och tillbaka. Endast ett fäste till bakre 
ljuddämparen släppte. 

Då tidningen SAAB Cars Magazine intervjuade mig 
nyligen (juni 2020) så skrev man rubriken ”Italiensk 
delikatess blev pannkaka”.  600:an bytte jag nästa 
steg lite pliktskyldigt ut mot den mindre körroliga 
Lancia Prisma. Samtidigt hade jag inhandlat en något 
begagnad blåmetallic Alfetta GTV 2000. Nu var jag 
fast i det italienska bilinnehavet och jag började också 
delta mer i klubbens banaktiviteter, huvudsakligen på 
Gelleråsen och Mantorp. GTV:n försågs med vassare 
kamaxlar, Konidämpare, rejäla krängningshämmare, 
styvare fjädrar, Ansaljuddämpare, Momoratt och 
direktimporterade snygga Campagnolofälgar. 

Vilken härlig bil! Sällan eller aldrig har jag njutit så 
som under körningarna på Mantorp under 80-talet 
med den välbalanserade GTV:n. Med tre kilo i däcken 
släppte bakvagnen lugnt och kontrollerat samtidigt 
som man styrde lätt med gasen. Livet lekte.

Något jag minns från den här tiden var också 
Björn Sandbergs mästerliga körningar med sin 
Bertone GTA Coupé. Björn bara flöt fram på banan. 

Lanciaperioden hade dock inte lämnat mig 
oberörd vilket resulterade i att en Lancia Beta 2000 
Sedan införskaffades som vardagsbil. Jag gillade 
Betakonceptet så bra att jag något år senare föll för 
en synnerligen vacker vit coupé. Den bilen var utan 
tvekan den bästa framhjulsdrivna bil jag dittills hade 

kört. Jag kunde hänga på betydligt mer trimmade 
bilar i kurvorna på Anderstorp. 

Nästa stora händelse i mitt liv med italienska bilar 
inträffade under ett besök på Genèves bilsalong 
1987. Där stod en grym Biturbo ES i Maseratis 
utställningsmonter. Tycke uppstod, milt uttryckt. Efter 
ett antal kontakter med agenten i Schweiz fick jag 
höra att en bilimportfirma i Örebro hade tagit in ett 
par Biturbobilar. Jag ville ha just en ES som var en 
specialversion med sänkt kaross, styvare fjädring 
och en interiör som var rena konsthantverket. En 
Pininfarinaratt i läder skulle bli kronan på verket.

En kopia av bilen på Genèvesalongen blev min. 
Oj, det här var grejer. Vilket tryck med dubbla 
turboaggregat! 

Sedan flera år tillbaka hade mina italienska bilar 
servats av Åke Nordqvist (AMK). Först i Nacka, 
sedan ute i Gustavsvik. Hos Åke träffade jag 
journalisten Bengt Dieden som vid den tiden körde 
en Maserati Merak. Vi fann varandra direkt, vilket i 
sin tur ledde till att vi tillsammans med en handfull 
andra entusiastiska Maseratiägare startade upp 
Maseratiklubben på nytt. Till min glädje så lever den 
fortfarande.

Trots att klubben var liten med kontinentala mått 
mätt så fick vi förtroendet att arrangera det stora 
internationella mötet 1992. Fyrtiotalet Maseratis 
samlades i Helsingborg strax efter midsommar. 
Vädret var strålande och våra långväga gäster som 
kom i sina Ghiblis, Meraks, Mexicos, Indys, Boras  

Topless Spider S4 
på hemmaplan.

Ovan: Alfetta 
GTV, Giorgetto 
Giugiaro i 
högform.

Ovan höger: 
Lancia Beta 
Coupé, lyckad 
design med Pietro 
Castagnero i 
ledningen.

Vänster: Min 
första Alfa Romeo, 
en Alfetta 1,8 från 
1978.

Nedan: Paus efter 
bergsbestigning 
med SAAB-Lancia 
600 på Korsika.

Nedan: Biturbons 
interiör, ett 
konsthantverk.

Nedan höger: 
Maseratikamrater. 
Min Biturbo ES 
tillsammans med 
en Vignale Spider 
3500.



Av en slump (obs - slumpen är ingen tillfällighet) 
träffade jag en filmproducent som försåg  SVT och 
programmet  Go’kväll med korta bilpresentationer. 
Han ville gärna filma mig och min bil. Det kunde väl 
gå för sig. En dags filmning redigerades ner till sju 
minuter som sändes i december 2011. Filmen går 
fortfarande att hitta på nätet: ”A man and his Dino 
308GT4”.

På köpet fick jag en ny livspartner, en psykolog 
som sett programmet och som kunde berätta att hon 
uppvaktats av Gianni Agnellis son i sin ungdom. Men 
det är en annan historia.

Det blev många trevliga turer till olika bilmöten 
med italienska syskon och kusiner. Främst till 
Skokloster 1 maj och hamnmötena i Nyköping. Ofta 
tillsammans med den tidigare arbetskamraten och art 
directorn Anders Weinar med sin Milano-registrerade 
Alfa 1900 Super Sprint.  Många av er har säkert sett 
denna vackra Touringskapelse på något bilmöte.

Operationer av höftled och rygg tvingade mig 
att med stor sorg sälja Dinon, framför allt så var 
kopplingen stenhård. Dinon gick tillbaka till Tyskland 
utan att jag förlorat en krona. Som vardagsbil hade 
jag tidigare köpt en Alfa 159 TBi. Kvalitetsmässigt 
den bästa Alfa jag ägt. Har läst att fabriken värvade 
en kvalitetschef från BMW i ett tidigt skede av 
produktionen, han har uppenbarligen satt sina spår. 

Jag upplever ett härligt drag i motorn, fina 
bromsar men också en mer precis styrning än i 
någon av mina tidigare Alfor. Exteriört har den en av 
Giugiaros absolut snyggaste fronter.   

159:an fick ett syskon för några år sedan. För 
första gången skaffade jag mig en cabriolet, en Alfa 
Spider från 1990 endast körd 7000 mil och helt 
rostfri.  

Inga problem annat än den tidigare så vanliga 
Alfa-körställningen som tvingar fram körning med 
vikta ben, men det ordnades med hjälp av en 
spacerbricka  på rattstången och en klassisk Momo-
ratt. Nedsutten förarstol lär också vara vanligt i 
senare Spiders, så också i min. Ny formpressad sits 
och klädsel från Bertelsbeck i Tyskland gjorde susen.

Det har varit härligt att bara glida fram i nedcabbat 
läge längs Gotlands smala och kurviga vägar och låta 
vinden ta tag i håret. Himlen har sällan varit närmare.

CLAES BERGQUIST 
claes.creativehistory@gmail.com
P.S. Min Spider kommer att vara till salu till våren. 

Delvis på grund av parkeringsproblem, men också för 
att åldern börjar ta ut sin rätt.
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och Biturbos var fullständigt häpna över hur varmt 
och vackert det var i Skåne. 

I en av bilarna från Italien satt den legendariske 
tävlingsföraren Luigi Villoresi. Han delade gärna med 
sig av goda råd inför den fria körningen på Ring 
Knutstorp som avslutade det synnerligen lyckade 
mötet. 

Året därpå körde jag ner till Nürburgring med 
Biturbon tillsammans med min pappa som var 
gammal tävlingsförare. Han hade bland annat kört 
det första Monte Carlo-rallyt efter kriget och satt 
svenskt hastighetsrekord med en Mercedes 300 SL. 
Det var som att en dröm gick i uppfyllelse för oss 
båda.

Bilen styrde fint genom de 173 kurvorna per varv, 
mycket tack vare den effektiva Sensitorkdifferentialen. 
Men tala om att skjortan var blöt efteråt.

Det blev tolv år fina år med Maseratin. Jag var 
tvungen att sälja den då mitt eget filmbolag var 
nära att köra i diket. Det löste sig dock, och snart 
hade jag hittat en fin svart GTV6:a. Bara ljudet från 
Ansadämparen var den bästa av Alfasånger jag 
någonsin hört. Efter att motorn skurit på grund av för 
lite blyersättning i Essobensinen blev det motorbyte 
och efter en tid också byte till en röd GTV6:a som 
hade gått färre mil. Härliga bilar att köra, så när som 
på växellådorna som aldrig blev riktigt bra på grund 
av De Dion-konstruktionen. 

Lite tur på börsen gjorde det möjligt för mig att 
börja leta efter en Ferrari 308 GT4 Dino. Jag har alltid 
gillat Bertones design samtidigt som det helst skulle 
vara möjligt att färdas tillsammans med min son och 
sonson till olika entusiastmöten. 

På nätet fann jag i Tyskland en GT4 precis som 
jag ville ha den, välbevarad och röd med svart 
velourklädsel. För att inte gå på någon mina frågade 
jag vännen Åke (tidigare nämnd) om han ville 
följa med till Hannover för att granska bilen. Sagt 
och gjort. Väl på plats väckte säljaren liv i de åtta 
cylindrarna.

Jag hörde bara ett underbart motorljud, men 
Åke kom med en snabb iskall kommentar: ”Hör du 
missljudet?”.

”Nej vadå?”, sade jag.  
”Det är lagren i vattenpumpen, det är vanligt” 

påpekade motorprofessorn.
Nåväl, allt annat verkade i stort sett bra så 

det blev affär och bilen transporterades till AMK 
(Åkes verkstad) för en noggrann genomgång 
med uppföljande kamremsbyte, ny koppling och 
vattenpump.   

Vänster: 
Syskonmöte, Alfa 
Romeo GTV6 x 2.

Höger: Prydlig 
förarmiljö i 
Ferrarin.

Vänster: Den enda 
Bertone-ritade 
Ferrarin, min 308 
GT4 Dino.

Höger: Grym 
front. Alfa Romeo 
159 TBi.

Skriv i Klöverbladet
Skriv om din bil! 

En bild och 1500 tecken. 

Vad gillar du med den? Varför köpte du den? 

Har du gjort någon rolig/spännande/intressant 
resa med den?  
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Alfa trodde säkert att de hade en vinnare i spel 
när de valde att använda plattformen från den 
framgångsrika 156:an för att skapa en ersättare 
till Alfa 145/146, som ju inte riktigt hade rosats av 
marknaden. Nu så, nu kunde det väl ändå inte bli fel? 

Ersättaren fick beteckningen Alfa 147 och 
presenterades på Turins motorshow sommaren 
2000. Men det blir inte alltid som man hoppas, 
och lanseringen av 147:an blev tyvärr ytterligare 
en lansering från Alfa som inte alls nådde de 
förväntningar man hade haft. Försäljningen kom 
aldrig riktigt igång och redan några år in i 147:ans 
livscykel började försäljningen hacka. Något behövde 
göras.

I ett parallellt universum genomled Fiat samma 
erfarenheter med den än mindre framgångsrika 
Stilo - någon som kommer ihåg den? Även här var 
försäljningen minst sagt en besvikelse.

Att ha två modeller som inte lyckats i segment 
som normalt betyder avsevärda försäljningsvolymer 
kostar, så Fiat beslöt sig därför att försöka äta 
kakan men ändå ha den kvar. Man undvek att 
investera dyrt i nya plattformar vilket inte bara 
sparade utvecklingskostnader, utan också drog ned 
utvecklingstiden för att kunna lansera nya modeller 
snabbare. Istället lade Fiat mer fokus på design. 

Med denna strategi kunde Fiat därför redan i 
början av 2007 ersätta den redan bortglömda Stilon. 
Man gjorde det med en modell där man valde att 
återanvända ett namn från fornstora dagar, nämligen 
Bravo. Det som också utmärkte Bravon var att man 
lånade designspråket från Maserati för att på så vis 
skapa lite intresse för en i övrigt rätt ordinär produkt. 

Lanseringen av Bravon blev helt ok, så Fiat 
såg möjligheten att göra samma sak med 147:ans 
ersättare: återanvända plattformen som redan då 
var tio år gammal, och återanvända ett namn som 
använts förut men dölja återvinningsindustrin med en 
snygg design som skulle skapa lite uppmärksamhet. 

Uppdraget att designa bilen gick till Lorenzo 

Ramaciotti som något år tidigare hade lockats över 
av Marchionne som ny designchef för Centro Stile. 
Ramaciotti var inte vem som helst när han lämnade 
Pininfarina, med sig i bagaget hade han Ferrari 456 
GT, 550 Maranello, 360 Modena, F430 och den 
kanske inte lika lyckade 612 Scaglietti. Tycker ni 
kanske att Peugeots samtida 406 Coupe inte ser så 
pjåkig ut, trots allt? Japp, Ramaciotti där med. 

Bilen som han ritade fick bära ett traditionstyngt 
namn, Giulietta, och fick sin premiär i mars 2010 i 
Geneve och började säljas strax därefter, lagom till 
Alfas 100-årsjubileum. Även här gick lanseringen 
bra, trots att flera skribenter var mindre imponerade 
av designen. Men viktigare var att orderböckerna 
började fyllas på. Ramaciotti själv gick sedan 
vidare och ansvarade för designen av nya Maserati 
Quattroporte och Alfas 4C. 

En kanske ovanlig nyhet i samband med 
lanseringen var hur krocksäker man lyckats göra 
bilen. Föregångaren Alfa 147 hade bombat rejält och 
fått ynkliga tre stjärnor. Nu visade man att man lärt 
sig av läxan. Trots att plattformen var tio år gammal 
lyckades man ändå få så höga poäng att man utöver 
fem stjärnor dessutom fick högre poäng för vuxen- 
och barnskydd än BMW:s 5-serie (E60/E61), som 
också lanserades vid samma tidpunkt. Alfa berättade 
att man hade kraschat hela 80 bilar på sin egen 
testbana för att få till ett så bra krockskydd som 
möjligt. 

Designen kom att bli ett samtalsämne. Fram 
till Giuliettans lansering hade Alfa lyckats hänföra 
publiken med riktigt snygga bilar, men baserade 
på främst GM-plattformar hade de inte alls lyckats 
nå förväntningarna körmässigt. Lågvattenmärket 
var kanske lanseringen av Breran som snabbt blev 
utsedd som årets besvikelse av flera tidningar. Med 
Giuliettan skulle det visa sig bli lite tvärtom. Testare 
som inledningsvis varit tveksamma till designen 
vanns snabbt över av bilens köregenskaper. Den 
elektroniska Q2-diffen, som hade funnits som 

TEXT: LARS NARVSELIUS

GIULIETTA (940) - GIULIETTA (940) - 
ALFAS SISTA FIATALFAS SISTA FIAT

Alfa trodde säkert att de hade en vinnare i spel 
när de valde att använda plattformen från den 
framgångsrika 156:an för att skapa en ersättare 
till Alfa 145/146, som ju inte riktigt hade rosats av 
marknaden. Nu så, nu kunde det väl ändå inte bli fel? 

Ersättaren fick beteckningen Alfa 147 och 
presenterades på Turins motorshow sommaren 
2000. Men det blir inte alltid som man hoppas, 
och lanseringen av 147:an blev tyvärr ytterligare 
en lansering från Alfa som inte alls nådde de 
förväntningar man hade haft. Försäljningen kom 
aldrig riktigt igång och redan några år in i 147:ans 
livscykel började försäljningen hacka. Något behövde 
göras.

I ett parallellt universum genomled Fiat samma 
erfarenheter med den än mindre framgångsrika 
Stilo - någon som kommer ihåg den? Även här var 
försäljningen minst sagt en besvikelse.

Att ha två modeller som inte lyckats i segment 
som normalt betyder avsevärda försäljningsvolymer 
kostar, så Fiat beslöt sig därför att försöka äta 
kakan men ändå ha den kvar. Man undvek att 
investera dyrt i nya plattformar vilket inte bara 
sparade utvecklingskostnader, utan också drog ned 
utvecklingstiden för att kunna lansera nya modeller 
snabbare. Istället lade Fiat mer fokus på design. 

Med denna strategi kunde Fiat därför redan i 
början av 2007 ersätta den redan bortglömda Stilon. 
Man gjorde det med en modell där man valde att 
återanvända ett namn från fornstora dagar, nämligen 
Bravo. Det som också utmärkte Bravon var att man 
lånade designspråket från Maserati för att på så vis 

skapa lite intresse för en i övrigt rätt ordinär produkt. 
Lanseringen av Bravon blev helt ok, så Fiat 

såg möjligheten att göra samma sak med 147:ans 
ersättare: återanvända plattformen som redan då 
var tio år gammal, och återanvända ett namn som 
använts förut men dölja återvinningsindustrin med en 
snygg design som skulle skapa lite uppmärksamhet. 

Uppdraget att designa bilen gick till Lorenzo 
Ramaciotti som något år tidigare hade lockats över 
av Marchionne som ny designchef för Centro Stile. 
Ramaciotti var inte vem som helst när han lämnade 
Pininfarina, med sig i bagaget hade han Ferrari 456 
GT, 550 Maranello, 360 Modena, F430 och den 
kanske inte lika lyckade 612 Scaglietti. Tycker ni 
kanske att Peugeots samtida 406 Coupe inte ser så 
pjåkig ut, trots allt? Japp, Ramaciotti där med. 

Bilen som han ritade fick bära ett traditionstyngt 
namn, Giulietta, och fick sin premiär i mars 2010 i 
Geneve och började säljas strax därefter, lagom till 
Alfas 100-årsjubileum. Även här gick lanseringen bra, 
trots att flera skribenter var mindre imponerade 

Vänster: 
Giuliettans 
interiör fick höga 
betyg här i 2014 
års version.

Höger: Bättre 
material än vad 
kunderna var vana 
vid kännetecknade 
Giuliettans 
interiör här i 2014 
års version.

Vänster: Giulietta 
på Genevesalongen 
2010.

Höger: Alfa 
Romeo hade gjort 
ett gediget arbete 
med krocktester 
vilket resulterade 
i fem stjärnor i 
Euroncaps test.

2014 kom första 
faceliften.
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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.

extrautrustning under 147:ans sista år, var nu 
standard och tillsammans med lite finputsning 
av framvagnen visade Alfas tekniker vad man var 
kapabel att åstadkomma med en ganska gammal 
plattform. Styrningen hade också förbättrats för att 
ge bättre kontakt med vägen, något som ytterligare 
underströks av Giuliettans fjädring där man lyckats 
trolla fram en riktigt bra mix av komfort och sport. 
Den första Alfan som är roligare att köra än att titta 
på, var ett uttalande som återkom i flera tester.

Ett annat område som Alfa fått kritik för var de 
överlag billiga inredningarna. Här var Giuliettan 
också ett stort steg framåt, trots att en hel del av 
inredningen kom direkt från Fiat Bravo. Det avslöjar 
bland annat instrumentklustret vid ratten, samt att 
värme- och kilmatkontrollpaketet också kom som 
”plug and play” - här var det inte fråga om någon 
dyr nyutveckling utan om det fanns produkter inom 
koncernen så fick de användas. Men, med stiliga 
vippströmbrytare till flera reglage och överlag en bra 
kvalitetskänsla var det tydligt att Alfa hade investerat 
i Giuliettan.

Försäljningen tog också fart och bilen sålde 
riktigt bra de första åren, till och med bättre än de 
inledande prognoserna. Kanske var det därför som 
man inte gjorde några större förändringar förrän efter 
fyra år, då försäljningen hade börjat falla igen. För att 
råda bot på detta kom en första facelift i och med 
2014 års modell där förutom att nya motorer kom 
(numera Euro 6-godkända), även ljudnivån sänktes 
och bilen blev begåvad med nya stolar. 

En andra facelift kom 2016 som en konsekvens 
av att Giulian lanserades. Dels kunde Giuliettans 
toppmodell nu inte längre heta Quadrifoglio Verde, 

då Quadrifoglio (utan tillägget Verde) numera var 
en mer självständig högprestandaklass likt BMW:s 
M-modeller, och fick därför byta namn till Veloce 
istället. Dels ändrades även typsnitt både utvändigt 
och invändigt för att bättre överensstämma med det 
som lanserats i och med Giulian. Scudetton, den 
berömda grillen, hade också fått en lite annorlunda 
design i samband med lanseringen av Giulian, så 
den fick samma behandling på Giuliettan så att 
familjelikheten fanns kvar.

De nästkommande fyra åren såg inte så stora 
förändringar och man ska ha ett skarpt öga för 
att exempelvis kunna skilja på en 2106 och en 
2019. Skillnader finns i lite annan utformning av 
infotainmentenheten i instrumentpanelens mitt samt 
andra färgval i fronten på speciellt Velocen. I övrigt är 
Giuliettan idag i mångt och mycket samma produkt 
som lanserades för tio år sedan och på en plattform 
som redan då var tio år gammal. Speciellt inom 
Infotainment och avsaknaden av säkerhetssystem, 
som bland annat fick Giuliettan att tappa två stjärnor 
i Euro NCAP:s förnyade krocktest 2017, märks det 
tydligt hur gammal biltypen blivit och det är därför 
inte så konstigt att vi i år kommer se den sista 
årsmodellen av Giuliettan. 

Kanske kommer modellen bli ihågkommen som 
en lansering i rätt riktning avseende körglädje och 
driftsäkerhet, men också för den tid då Alfa fick hålla 
sig tillgodo med det som Fiat gav dem. Antingen 
en egen Fiatplattform, eller något som kom via 
samarbete med andra parter som GM. Så med 
dagens modellprogram i åtanke är faktiskt Giuliettan 
den sista modellen på en Fiatplattform som nu går i 
graven.

FOTOKÄLLOR till 
artikel om Giulietta
AUTOBLOG.COM

ALFAROMEO.COM

EURONCAP.COM

MIKAEL ERIKSSON

GOODWOOD.COM

Vänster: Giulietta 
Veloce.

Höger: Sveriges 
hittills enda 
racing-Giulietta 
körs i CAR 
Challenge av 
Micha Försgren 
Grönvalls.

Centro Stiles 
Lorenzo 
Ramaciotti vid 
ritbordet.

Alfa Romeo 
Giulietta 2020.
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Ända sedan artikeln om Helle Nice 
publicerades i Klöverbladet 5-6 2018 
har det funnits en idé om att göra ett 
temanummer eller en artikelserie om 
kvinnorna som kör eller har kört Alfa 

Romeo, eftersom det ju inte bara är den 
manliga delen av mänskligheten som 

uppskattar och använder de italienska 
skönheterna från Milano. I första delen 
möter vi Myra Dessjack från Sköldinge 

utanför Katrineholm och hennes Giulietta.
TEXT: MIKAEL ERIKSSON
FOTO: MYRA DESSJACK, MIKAEL ERIKSSON, RICKARD TOMASSONE

Kvinnorna i Alfa Romeos värld –Kvinnorna i Alfa Romeos värld –

Myra DessjackMyra Dessjack

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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H
ur smittas man av Alfaviruset? Hur lång är 
inkubationstiden och kan det ligga vilande 
i kroppen? Det är frågor som dyker upp i 
huvudet när Myra berättar om ett tidigt minne 

när en familj hyrde ett hus som hörde samman med 
hennes föräldrars gård. Medan Myras familj hade en 
konventionell Volvo hade gästfamiljen en betydligt mer 
exotisk bil, en Alfa Romeo. Trots att bilintresset inte 
väckts till liv hörde den unga Myra att ljudet från Alfan 
var helt annorlunda än från andra bilar. Detta minne 
etsades in i hennes undermedvetna och troligtvis 
styrde det hennes val av bil många år senare.

”En kritisk optimist”, så beskriver Myra Dessjack 
sig själv under ett av våra samtal och säger att hon 
gärna vrider och vänder på det mesta som kommer i 
hennes väg. Hon är också tjejen som går sin egen väg 
och inte nödvändigtvis följer strömmen, något som 
bland annat visat sig i hennes yrkesliv. Tidigt arbetade 
hon som pedagogisk assistent för de som behöver lite 
extra skjuts för att ta sig fram i livet. Allteftersom växte 
dock längtan efter att få jobba med händerna, något 
hon alltid gillat. Eller som Myra själv berättar: ”Det var 
mer ett behov än en längtan. Jag har nog jobbat med 
de flesta material; metall, plast och i byggbranschen 
efter det”.

Hon hade till exempel tidigare byggt terrarier och 
biotoper till sina reptiler och när hon var liten skruvade 
hon hellre isär leksaksbilarna än körde dem på golvet 
som andra barn… Viljan att ha ett hantverksarbete 
växte sig allt starkare och nu blev materialet glas. Hon 
började som lärling hos en äldre glasmästare, eller 

som Myra själv uttrycker det, ”En klassisk gubbjävel 
komplett med väldigt traditionella fördomar och allt”. 

Trots att hennes läromästare efter att ha granskat 
henne uppifrån och ner utbrast att ”Du såg då inte 
mycket ut för världen” blev de nära vänner och 
glasmästaren blev en förebild och mentor för henne. 
Men Myra påpekar att mentorskapet var ömsesidigt: 
”Han lärde sig mycket av mig. Jag lärde mig 
glasmästeriets konst av honom”. 

Myra blev kvar på glasmästeriet eftersom hon 
kände sig hemma i denna lite ålderdomliga värld. 
Så småningom kom dock tiden för glasmästaren att 
stänga sin firma och gå i pension, vilket förde Myra till 
Ryds och bilglasmästeriet. Sedan drygt ett år tillbaka 
finner man henne på PlatinumCars i Norrköping där 
hennes arbetsdagar fylls av bilar som många av oss 
bara drömmer om. 

Att som tjej arbeta i en så mansdominerad värld 
som fordonsbranschen kräver givetvis sin kvinna. 
Myra vittnar om att det inte är alla som kan ta att 
det är en kvinna som tar sin plats i ett yrke där det 
traditionellt mest återfinns män.

Att arbeta med bilar som Ferrari, Lamborghini, 
Porsche och annat exotiskt är det säkert många 
som skulle tycka vara spännande, men Myra har ett 
ganska avslappnat förhållningssätt till sitt arbete. Men 
det är klart, att ge sig på att byta ruta på en McLaren 
kräver antagligen att man är lugn, metodisk och inte 
tappar fattningen…

Att det finns en viss bredd i fritidsintressena är 
helt klart en underdrift. Fritiden delas bland annat 

mellan katter, gitarrspelande, engagemang i Svenska 
Saintpauliasällskapet, Svenska Citroënklubben och 
givetvis i Club Alfa Romeo. I det egna garaget hemma 
i Sköldinge hittar man både en Autobianchi (eller 
Lancia) A112 och en högerstyrd (!) Citroen B11 från 
1936 med en spännande historia.

Och så givetvis den röda Giuliettan med 
gulddetaljer…

Om hon smittades med ”Alfaviruset” i unga år när 
hon hörde ljudet från en Alfa vet man ju inte. Men 

Myra hade redan börjat snegla lite på Alfa Romeo när 
hennes systers man frågade om hon ville åka med 
som sakkunnig när han skulle kolla på en ny bil, en 
Stelvio, för ett par år sedan. Väl på bilfirman fick Myra 
syn på en svart Giulietta som omgående provkördes. 
Kanske var det där och då som det slumrande 
Alfaviruset aktiverades på allvar, det räckte med en 
provkörning för att hon skulle inse att det var en Alfa 
Romeo hon skulle ha.

Någon affär på den svarta blev det dock inte och 
jakten på den rätta påbörjades. En mängd Giuliettor 
granskades och provkördes innan hon till slut fann 
”sin” Giulietta på Hedin bil i Halmstad: en röd JTDm-
2 TCT QV Line från 2016 med endast 700 mil på 
mätaren. Efter att bara ha sett bilder på bilen och 
givetvis pratat med firman som sålde den, köptes 
Alfan som kördes upp till Norrköping. Mannen som 
körde den verkade ha blivit lite inspirerad av att få 
köra en Alfa Romeo då han lyckades med att få 
fortkörningsböter under färden. Efter en spänd väntan 
fick Myra till slut träffa sin Alfa och efter att ha kört 
den och känt in sig på bilen förstod hon att hon hittat 
rätt.

Även om Giuliettan var fin fanns det en del att 
anmärka på. Säljaren fick bland annat betala för en 
service då den uppenbarligen inte var servad som det 
var sagt och fusklagade lackskador efter stenskott 
blev också åtgärdade på ett riktigt sätt. Efter detta 
har Myra arbetat en del med att göra den personlig, 
med ett så gediget bilintresse är det ju svårt att hålla 
fingrarna i styr. 

Exteriört har Giuliettan fått en spoiler med 
frontsplitter från Stile Italia (www.stile-italia.net), 
specialbeställda fälgar från brittiska Extremewheels 
och gulddekor i form av foliering av olika detaljer i guld 
(ännu en av Myras talanger) samt Alfa Romeos orm på 
huv och c-stolpar. 

Efter en optimering av motorstyrning har också 
de ursprungliga 170 hk och 350 Nm ökats på till 210 
hk och hela 405 Nm så den lilla Giuliettan är numera 
en riktigt kvick sak, något som testades på Gotland 
Ring i somras. Hur Giuliettan kommer att utvecklas 

Myra Dessjack 
bakom ratten 
på sin röda Alfa 
Romeo.

En stor gyllene 
Biscione pryder 
Giuliettans huv.

Gulddetaljerna 
på Myras röda 
Giulietta är ett 
resultat av hennes 
folieringskonst.
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i framtiden återstår att se, men bland planerna finns 
ett sportavgassystem, uppgraderade bromsar och 
eventuellt luftfjädring för att kunna variera höjden på 
bilen. Dessutom finns långt framskridna planer på att 
starta egen tillverkning av kolfiberdelar till olika bilar 
vilket borde spilla över på den fina Giuliettan.

Ganska omgående när hon köpt sin bil gick Myra 
med i Club Alfa Romeo där hon snabbt fann sig till 
rätta. Redan under denna första sommar som aktiv 
i klubben har hon hunnit med en hel del. I början av 
sommaren arrangerade hon en träff med besök på 
PlatinumCars där deltagarna fick chans att besöka 

deras fantastiska utställningshall. Hon har deltagit en 
bandag på Gotland Ring för att låta Giuliettan sträcka 
ut och dessutom fick hon till ytterligare en träff där ett 
tjugotal deltagare besökte både Myras garage och åt 
glass på Stora Djulö herrgård utanför Katrineholm. Ett 
mycket fint reportage om denna träff, skrivet av Dan 
Lilliehorn, kan ni läsa på annan plats i tidningen.

Inför denna artikel besökte jag Myra för en kvälls 
snack och möttes av en intensiv och lättpratad tjej 
som med stor entusiasm hade massor att berätta. Att 
hon funnit sig tillrätta bland oss andra Alfisti och redan 
blivit en profil i vår lite ”gubbiga” sfär är det ingen 
tvekan om.

Avslutningsvis har jag snott ett citat av henne om 
livet med hennes fina Giulietta:

”Det kan vara helt fantastiskt! Ett glädjetjut, en stark 
och berusande glädje som inte går att förhandla ner. 
En stolthet som syns, hörs och smittar av sig till alla 
som faktiskt vill vara med. Vi är en klass för sig, vi som 
agerar på känslorna och behåller äktheten i en hobby 
som inte ÄR bäst. Livet går inte ut på att vara bäst, 
det går ut på att känna glädje, stolthet och iver. Igen, 
igen, igen.”

Sommar, sol och 
Alfa Romeo.

Ovan höger: Att 
ge sig på ett byte 
av vindrutan på en 
McLaren kräver 
ett visst mod.

Under höger: 
Polering och 
lackförsegling 
är en annan av 
Myras talanger. 
Här är en 
Chrysler 300 inne 
för behandling.

Vänster nedan: 
Öga för detaljer. 
Egentillverkade 
centrumkåpor.

Nedan: The sky is 
the limit.



32    KLÖVERBLADET  NR 4 2020 KLÖVERBLADET  NR 4 2020    33



34    KLÖVERBLADET  NR 4 2020 KLÖVERBLADET  NR 4 2020    35

TEAM RPM´S 
LUCCHINI SP93TEXT OCH FOTO: TYRONNE HULTÉN

G
iorgio Lucchini. Han var en italiensk bil-
designer född 1938 som gick bort vid 
78 års ålder 2016. Fram till 2008 produ-
cerades ca 150 prototyper med hans 

namn som nådde stor framgång inom racing. 
En av de största framgångarna var kanske på 
Le Mans 1993 som ledde till vinst i grupp 3 med 
SP91, framdriven av en Alfa Romeo V6 på tre liter. 
Lucchini var framgångsrika på racingbanorna och 
kan tillskriva sig inte mindre än 750 vinster totalt 

vilket inkluderar 34 titlar i Italien och ett antal 
mästerskap i backtävlingar.

Främst byggde Lucchini bilar för CN klassen, 
SR2 och senare även LMP2 bilar. Under Le Mans 
2008 slängde Giorgio in handduken för gott när 
den tekniska besiktningen underkände deras 
LMP2 kärra med Juddmotor. Efter den incidenten 
blev Giorgio Lucchini till den milda grad 
förbannad att han beslutade sig för att lämna 
motorsporten till förmån för design av flygplan.

Lucchinis bilar dominerades framförallt av Alfa 
Romeos motorer men man använde sig också 
till viss del av BMW-spisar. Den första CN bilen 
som är känd från Lucchini är från 1988 och den 
sista är från 1998. P93 som är den modellen 
som numera finns i Sverige tillverkades under 
tre år. Vän av ordningen undrar naturligtvis 
varför bara tre år? Ofta infördes förändringar i 
modellbeteckningen när reglementet justerades 
av FIA. Unikt med P93 är att den dels adopterade 

den senaste chassitekniken från F1 vilket bland 
annat innebar att bilens stötdämpare jobbar med 
hjälp av pushrods med horisontellt placerade 
stötdämpare, bättre dämpning och möjlighet till 
en mer slimmad aerodynamik: en teknik som 
fortfarande används av seriösa tillverkare av 
racingbilar.

Regelverket för Sportvagnsprototyper 
förbjuder justerbar framvinge. Naturligtvis 
anpassade Giorgio sin design runt en fast 
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framvinge, men han hittade dessutom ett ”hål” i 
regelverket som tillät vindavvisning, vilket för Giorgio 
innebar att han placerade en justerbar sådan i 
fronten på P93 och vips så skapades ett större 
tryck på framvagnen. För sin tid var P93 väldigt 
modern och skillnaden mot en modern kolfiberbil är 
egentligen att chassit bygger på en monocoque i 
aluminium. Det finns mycket att berätta om Lucchini, 
men helt klart är att bilarna är åtråvärda och ligger 
långt fram i sitt tänk även jämfört med nytillverkade 
sportvagnar. Vår Lucchini är tillåten inom flera 

historiska prototypklasser, kärran har en 12 ventils 
Bussosexa som är optimerad på alla tänkbara sätt, 
blueprintad och statiskt balanserad med optimerad 
styrbox etc. Motorn lämnar maximalt ca 240 hk. Även 
24 ventilaren är tillåten och den går att få upp till ca 
300 hk men i gengäld så tappar man vridmoment 
en bit upp i registret jämfört med en 12-ventilsmotor. 
Växellådan är en skottsäker dog-leg FT200 låda från 
Hewland med fem växlar som vid tiden bl.a. återfanns 
i F2. Lucchinin är en förhållandevis stor sportvagn 
men trots det så hamnar vikten runt 600 kg vilket 

innebär att den ”pinnar” iväg ganska friskt runt en 
bana. Fälgarna är 13 tum tillverkade i Magnesium där 
bakdäcken är 13 tum breda och framdäcken 10 tum.

Hur hamnade då denna Lucchini i Sverige? Här 
kommer Leif Lindström in i bilden. Leif är en känd 
racingprofil med flera mästerskapssegrar bakom 
sig där han bland annat hunnit med att bli svensk 
mästare i F3 och dessutom kört upp mot ett 20 tal 
internationella tävlingar främst med Sportvagnar. 
Leif har alltid vurmat för sportvagnsprototyper på 
grund av mycket ”pang för pengarna” och kanske 

då i synnerhet Italienska sådana som ligger långt 
fram i utvecklingen. Numera är Leif promotor för 
bland annat Ginetta- och GT-klassen. Leif träffade 
Georgio i Mantova 1995 för att diskutera en framtid 
med Lucchini, dessvärre blev det inget med den 
saken vid det tillfället. Den gode Georgio gav sig 
naturligtvis inte utan fortsatte att hålla kontakt med 
Leif. När vännen Claes Pettersson ville köra något 
som gick snabbare än den Mazda Miata han körde 
så föreslog följaktligen Leif en Lucchini som vid tiden 
tillsammans med Osella tillverkade de snabbaste 

Avklädd. När 
karossen lyfts av 
blottas aluminium-
monocoquen.

Bakhjulen är 
lika breda som 
höga, 13 x 13 
tum. Det framgår 
med all tydlighet 
vem som står för 
framdrivningen.

I fronten syns 
Lucchinis 
justerbara 
vindavvisare...

Klassiskt italienskt 
röd.
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bilarna. Bilen som till slut landade i Sverige var en 
P3 från 1993. Claes körde bilen i SPVM och den 
delades med Leif vid ett antal långlopp. Claes fick 
blodad tand och bad Leif hitta en nyare Lucchini 
vilket naturligtvis Leif skulle ordna. Leif kom i kontakt 
med Renato Benusiglio som ägde en P3 från 1995, 
efter förhandling blev således Claes 1999 ägare till 
chassienummer 115. Efter att Claes ägt den gick 
bilen till Anders Roos som efter ett tag avyttrade 
Lucchinin till den mer pedantiske Alfa-entusiasten 
Fredrik Sigbjörnsson. När Fredrik Sigbjörnsson 
tragiskt gick bort efter en längre tids sjukdom, blev 
Lucchinin stående i familjens garage under flera år. 

Fredriks fru Agneta ville bara sälja till någon som 
förstod bilens historiska värde och som helst var en 
Alfa-entusiast. Leif och Agneta träffades, tittade på 
bilen och uppenbarligen ansåg hon att Leif uppfyllde 
dessa kriterier. Bilen placerades i Leifs dubbelgarage 
och där har den blivit stående i flera år.

Lucchinin kommer nu att få ett nytt liv med Team 
RPM och numera står kärran i teamets garage på 
Mantorp Park med planen att bilen ska återställas 
och göras tävlingsklar. Några tankar runt framtiden 
har börjat formas. Tiden har gått och bilen är nu 25 
år gammal, men med en konstruktion som var en 
bit före sin tid. I Frankrike kör man redan en populär 

serie för den här periodens bilar, så vi får se vad som 
händer.

Team RPM från Mantorp skulle egentligen kört 
italienska prototypmästerskapet även detta år men 
Corona har gjort att teamet avvaktar tills vidare. 
RPM som firar tioårsjubileum har en imponerande 
meritförteckning som bland annat omfattar tre 
mästerskapssegrar, 2012 och 2017 i Skandinavien 
och 2013 i England och totalt har teamet 118 
pallplaceringar sedan 2010.

Wolf är den italienska tillverkaren som team RPM 
tävlar med i den italienska serien. Modellen som 
förarna Simon Hultén och Erik Stillman kör med heter 

Thunder, en kolfiberbil som väger 378 kg med en V4 
på 1 000 cc som producerar 200 hk vid 13 500 rpm: 
varvtidsmässigt matchar kärran en F3:a. Wolf har en 
bakgrund från F1 mellan 1976 till 1979, bland annat 
körde Jody Scheckter, Keke Rosberg, Bobby Rahal 
och James Hunt för Wolf. Det står många trevliga 
bilar i teamets garage på Mantorp – men frågan 
är om juvelen i kronan inte är den som har en Alfa 
Romeo V6 monterad i mitten?

 
Mer information om teamet finnar man på 
www.racepromote.se

Fram används 
en så kallad 
monoshock 
där en ensam 
coiloverdämpare 
sköter hela 
fjädringen.

Närbild på den 
mittmonterade 
Bussosexan. Här 
ser man också 
de liggande 
stötdämparna som 
via ett länkage är 
kopplat till hjulen.

Lucchini föredrog 
Alfa Romeos 
motorer och visst 
gör den sig bra i 
denna miljö.

Spartansk 
förarmiljö.
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CHITI, AUTODELTA & TIPO 33
TEXT: BJÖRN SANDBERG. FOTO: DIVERSE

S
portvagnsprototyperna tipo 33, ”trentatre”, var under 
ett antal år Alfa Romeos vapen mot Porsche, Ferrari 
och andra uppstickare. Att helt reda ut deras historia är 
en övermäktig uppgift, vi får nöja oss med glimtar från 

33-ornas utveckling. Denna hanterades av Autodelta, som i sin 
tur är intimt förknippad med sin dynamiske chef, Carlo Chiti, så 
vi börjar med honom. 1953 var Chiti (uttalas ”kiti”) 29 år, hade 
en examen i flygplansteknik, men sattes som nyanställd hos Alfa 
Romeo på att utveckla modell 6C 3000 CM till en konkurrens-
kraftig tävlingsbil. Där kan man tala om en rivstart i karriären...

Då modellen tjänat ut upphörde i stort all officiell tävlingsverk-
samhet och Alfa koncentrerade sig på bilar för landsväg, 1900- 
och Giulietta-serierna. Detta passade inte Chiti, som uppmunt-
rad av Ferrari-anställde Giotto Bizzarrini, flyttade till Modena 
och Scuderia Ferrari. Som chef för utvecklingen av tävlingsbilar 
ansvarade han för modell 246 med en av Jano konstruerad 
V6-motor. Den blev en vinnarbil med Mike Hawthorn som seg-
rare i F1-VM 1958. 

Från 1961 gällde ett nytt reglemente, med max 1.5 liters-mo-
torer. Trots Enzos motstånd (”man spänner inte oxen bakom 
vagnen”) fick nya bilen mittmotor. Först en 65° V6:a, senare 
under säsongen en av Chiti utvecklad 120° V6. Den utvecklade 
200 hk, betydligt mer än de engelska motståndarnas 4-cylindri-
ga Climax-motorer och Porsches 4-cylindriga boxer, och hjälpte 
Phil Hill till sin första och enda VM-titel.

Allt var dock inte frid och fröjd hos Scuderian. Ferrari själv 
var en mycket besvärlig arbetsgivare, och då han dessutom gav 
sin fru Laura ett allt större inflytande över företagets skötsel, 
fick ett antal av de mest betydande medarbetarna nog, och 

Autodelta anlände till USA med inte mindre än fyra bilar, tipo 
33/2. De hade fått ny kaross anpassad för att klara både de 
höga hastigheterna på den bankade ovalen och helt andra 
förhållanden på ”landsvägsdelen”. En bil förstördes under 
träningen, men efter 24 timmars körning segrade Schütz/
Vaccarella i 2-litersklassen och de tre Alforna kom 5, 6 & 7 
totalt. Efter denna framgång kallas modellen 33/2 Daytona.

För vidareutveckling och tävlande med den nya bilen var expe-
rimentavdelningen inte alls rustad. I stället köpte man Autodelta, 
nu utan bindestreck. En förståndig lösning, ty om resultaten 
blev bra, lyste solen över Alfa Romeo, gick det dåligt var det 
Autodeltas fel... Företaget flyttades närmare Alfas högkvar-
ter, till Via Enrico Fermi 7, Settimo Milanese, bara 10 km från 
Milanos centrum. Under 20 års tid, med början 1963 var detta 
Alfas officiella tävlingsstall, som under Chitis ledning byggde, 
preparerade, reparerade och tävlade med en mängd läckra och 
snabba bilar, TZ, GTA och ämnet för dagens betaktelse, Tipo 
33... Till att börja med, varför kallas bilarna 33? – Förklaringen 
är mycket jordnära, det är bilarnas typnummer i 105-serien, 
alltså 105.33. Följaktligen är tipo 33 en Giulia-bil, precis som 
105.32 är GTA 1600, 105.48 Berlina 1750 och 105.64 Montreal!

Den första ”33:an” hade alltså konstruerats på Alfas expe-
rimentavdelning, men det blev Chitis uppgift att göra den täv-
lingsklar, något som visade sig vara ett omfattande projekt. Den 

FRÅN ATS TILL AUTODELTA.

Stöttade av greve Volpi startade man ett eget företag, med den 
djärva målsättningen att besegra Ferrari, både på landsväg och 
bana. Företaget kallades ATS, Automobili Turismo e Sport. Chiti 
började omgående utveckla en 1.5-liters V8 för Formel 1, men 
pengarna tog slut, och redan 1963 var han delägare i ett annat 
företag, nu tillsammans med Ludovico Chizzola. Denne var 
återförsäljare för Alfa Romeo i Udine, 300 km öster om Milano, 
nära gränsen till Slovenien. Företaget hette Auto-Delta SpA, 
och trimmade framgångsrikt bilar från Alfa Romeo. 

Det gick bra för Alfa Romeo ty 105-serien, Giulia-bilarna, 
sålde utmärkt. Högste chef, CEO, som han skulle benämnas 
idag, var Giuiseppe Luraghi. Han ville flytta fram positionerna 
ytterligare, och såg framgångar på tävlingsbanorna som en bra 
metod. I Portello fanns redan en experimentavdelning, “Servizio 
Esperienze Speciali” under ledning av ingenjörerna Orazio Satta 
Puliga och Giuseppe Busso. Dessa kompetenta herrar fick i 
uppgift att konstruera en vinnarbil i klassen för sportvagnspro-
totyper, i första hand med motorer på max. 2 liter. Detta blev 
alltså starten för tipo 33.

Chitis första projekt i karriären hos Alfa Romeo med start 1953. Ingen 
dålig början...

1961. Carlo Chiti pekar ut varvtalsgränsen på Ferraris ”sharknose” tipo 
156 för föraren, Richie Ginther (?).

105-bilar i långa rader, det var tider det!

Tipo 33/1 Periscopica. Vid (B) kan man ana luftintaget som gav modellen 
dess smeknamn. Chassiet består huvudsakligen av tre aluminiumrör (A) 
som bildar ett H. De har en diameter på 200 mm och fungerar även som 
bränsletank, rymmande 120 liter. I bilens ändar finns hjälpramar (C) för 
fram- och bakvagn, motorfäste etc. Reservhjul krävdes sannolikt i regle-
mentet. Bilens totalvikt anges till 580 kg.

33-motorn, ”state of the art” 1967. 78 x 52.2 mm, 1995 cc, 11:1 och 230 
hk. Ventildiameter 40.5 resp. 36 mm, stort för en 8-cylindrig 2-litersmotor.

Chassidelar för tipo 33/1. Aluminiumrören var invändigt belagda med ett 
bensintåligt plastmaterial och var hopnitade, inte svetsade. Den främre 
hjälpramen göts av Campagnolo i en magnesiumlegering. Ett mästerligt 
stycke gjutgods!

Daytona, ”långloppsbana”, ca 6 km. Ovalen har lutning upp till drygt 
30°. Ibland hade man en chikan på den längsta raksträckan.

första prototypen drevs av en 1600-motor från Giulia-serien, 
men den bedömdes inte ha tillräcklig potential, utan ersattes 
före tävlingsdebuten 1967 av en 2-liters V8. Denna andades 
genom ett väl tilltaget högt placerat rör, därav smeknamnet 
”Periscopica”. Första tävlingen blev en mindre backtävling vid 
Fléron i Belgien, där 33:an segrade över ett måttligt motstånd. 

De tidigaste motorerna hade Weber 46 IDF2 förgasare, men de 
ersattes snart med bränsleinsprutning, först från Lucas, sena-
re Spica. Giljotinspjäll såg då till att inget var i vägen för luft/
bränsleblandningen på fullgas. Den första generationen hade 
ett 10 mm tändstift per cylinder, med en fördelare per cylinder-
bank. Dubbeltändning infördes 1968. Självklart hade motorn 
torrsumpsmörjning. Vevaxeln var plan, vilket ger mer vibrationer 
än med en vevaxel i två plan, men fördelarna övervägde: Axeln 
blev lättare, och det var enklare att bygga ett effektivt avgas-
system, eftersom varje halva av motorn uppförde sig som en 
rak fyra. Vevaxeln var f. övr. balanserad med hjälp av vikter av 
volfram, en metall med täthet 19.2 kg/dm3, att jämföras med 
stål 7.8 ... Så småningom nådde man 270 hk @ 9600 v/min, 
men de stora framgångarna uteblev under 1967, 33:an var 
snabb, men kom inte alltid i mål...

Motorns ursprung är en smula oklar, men redan under 1950-
talet arbetade Alfa på en V8, som emellertid aldrig förverkli-
gades. Vissa källor hävdar att motorn tillkom på Alfas experi-
mentavdelning, innan Autodelta kom in i bilden. Andra anser 
att den i stor utsträckning är baserad på den 1.5-litersmaskin 
Chiti konstruerade för F1 under ATS-tiden, en motor som i sin 
tur möjligen ”inspirerats” av den V8 han kanske jobbat med hos 
Ferrari, och som under 1964 introducerades i Scuderians F1:a, 
tipo 158...

33/2 DAYTONA. 

I februari 1968 gick 24-timmarsloppet för sportvagnar på 
Daytona i Florida. Banan bestod av en del av höghastighets-
ovalen utökad med en krokigare slinga på ”innerplan”. 

gav Enzo ett ultimatum: Medbestämmande, eller vi slutar. Man 
borde insett att ingen styr över Il Commendatore! Resultatet 
blev att Chiti, Bizzarrini, tävlings-chefen Tavoni med fler, tog 
sina räknestickor och stoppur och lämnade företaget.
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33/2 Daytona. Tre av Autodeltas bilar redo för insats 1968. Bilden till 
höger är sentida, och inte förvånande uppvisar den smärre skillnader 
i utförande. Inget var statiskt under den epok då 33:orna härjade på 
banorna, bilarna utvecklades hela tiden. 

Banskiss visande den ”korta” varianten av banan på Sicilien. Siffrorna 
anger vägsträckans längd i km. Den som finner kurvkombinationerna på 
Kinnekulle Ring knepiga bör nog tänka om... 

Enkla förhållanden i Autodeltas högkvarter på 60-talet. Har tyvärr inte 
hittat någon bild från Chitis kontor. Han lär ha varit stor djurvän, som 
gärna tog hand om hemlösa hundar och katter. Besökare tvingades ibland 
förbli stående, alla sittmöbler var upptagna av chefens fyrfota vänner...

Enklare förhållanden 1969 än i dagens professionella racing! Inför 
tävlingen på Norisring diskuterar Autodeltas VD Chiti 33:ans senaste 
uppdateringar med motorspecialisten Giovanni Manfredini och 
chassiansvarige Giuliano Luppi. 

Alfa Romeos vapen vid 24-timmarstävlingen 1969 var en radikalt 
omarbetad bil, ofta benämnd 33/3. Nytt ”monocoque-chassi”, ny spider-
kaross, trelitersmotor. Extra strålkastare, tävlingen körs ju även i mörker. 

Targa Florio 1968. Överst Baghetti-Biscaldi som slutade på plats 6. 
Schütz-Vaccarella med 2.5-litersmotor i bilen tvingades bryta tävlingen. 

Maskinrummet i 33/2 Daytona. Kylarna återfinns nu på sidorna bakom 
förarkabinen, och sparar därmed säkert en del vikt, samtidigt som ännu 
mer massa koncentrerats till bilens mitt. Ovanför kylarna tas luft in 
till de centralt monterade bromsarna. Den 6-stegade växellådan med 
rakskurna drev och ”dog-clutches” anges ibland som vara tillverkad 
av Colotti, ibland av Alfa Romeo. Kanhända var det Alfas hus, med 
Colottis rörliga delar? Tanken till höger är motorns torrsumptank. En 
intressant och lite oväntad detalj är att hjulen uppenbarligen fästs med 
fyra pinnskruvar, inte centralmutter! Spar förmodligen lite vikt, men 
måste varit en nackdel vid depåstopp under de långa tävlingar bilen 
konstruerats för...

TARGA FLORIO.

Den tävling som alla italienare, Chiti ej undantagen, först och 
främst ville vinna var den på Sicilien. Targan började köras år 
1906 (!), på krokiga, dammiga och ojämna bergsvägar runt 
Palermo. Sträckningen varierade och under slutet av 60-talet 
användes den kortaste, Circuito Piccolo, 72 km som kördes 11 
varv med snittfart nära 130 km/h. Varje bil hade två förare som 
tränade många dagar på vägar öppna för allmän trafik, för att 
försöka lära sig bansträckningen, och utröna hur fort de hund-
ratals kurvorna kunde forceras. Bilarna släpptes vid tävlingen 
iväg med 20 sekunders intervall, och entusiasmen hos åskå-
darna var inte att ta miste på, under tävlingsdagen körde man i 
en korridor av människor och parkerade bilar, sällan skyddade 
av något annat än turen... 

1968 ställde Autodelta upp med fem st 33:or, varav en med 
2.5-litersmotor. Då dammet lagt sig stod det klart att en 
2.2-liters Porsche körd av Vic Elford segrat, med den snabbaste 
2-liters 33:an körd av Giunti/Galli distanserad med mindre 
än tre minuter efter 6 1/2 timmars körning. Även plats tre 
erövrades av Autodelta men totalsegern hägrade fortfarande.

Tävlingsschemat under 1960-talets slut var hektiskt! Det är svårt 
förstå hur det var möjligt, men det finns sammanställningar som 
visar att 33:orna var i farten i stort sett varje veckoslut under 
1969, och i hälften av dessa stod Autodelta som anmälare! 
Exempelvis deltog man i februari på Sebring i Florida, med 
tipo 33/3, nu med 3-litersmotorer för första gången. I slutet 
av mars var det testdagar för Le Mans 24-timmars. April: 
Monthléry, Frankrike. Maj: Targa Florio. Juni, Nürburgring 1000 
km. Juli: Hockenheim, Mugello och Österreichring. I augusti 
kunde man uppleva tipo 33 på Gelleråsen och Anderstorp, 
dock inte anmälda av Autodelta. Man kan utgå från att även 
icke fabriksbilar repa- och preparerades av Autodelta, som 
dessutom byggde och framgångsrikt tävlade med Giulia GTA i 
standardvagns-EM! Och, vid sidan av allt detta hann man med 
att vidareutveckla tipo 33!

Vid tävlingen i mitten av juni deltog två 33:or från det belgiska 
VDS-teamet, men båda tvingades bryta tävlingen efter 5 resp. 
8 timmar. Den utmaning Le Mans 24 h utgjorde på 60-talet var 
enorm, både för förare och fordon: Av 45 startande ekipage 
kom 14 i mål, det vinnande ekipaget hade då tillryggalagt 373 
varv. Segrade gjorde Ickx/Oliver i en Ford GT 40, med en 
marginal på ca 100 meter (!) till den andraplacerade Porschen.

Under andra halvåret 1969, efter Le Mans i mitten av 
juni, deltog 33:or i inte mindre än 44 tävlingar, från korta 
backtävlingar till 1000 km långlopp. Chitis mekaniker kan 
knappast hunnit med att preparera alla bilar omsorgsfullt mellan 
dessa tävlingar, vilket möjligen förklarar det stora antalet brutna 
lopp. Det fanns dock undantag, som seger för de Admich 
på Österreichring, Fernandes/Pace i Brasilien, Vaccarella, 
vid Enna-Pergusa på Sicilien, Weber på Hochenheim och 
Larousse/Verrier, Montlhéry.

STRADALE, EN 33:A FÖR LA STRADA.

Vi kan inte lämna 1960-talet utan att nämna 
landsvägsversionen av tävlingsbilen tipo 33! Strax efter att 
33 Periscopica hade presenterats och Autodelta slet för fullt 
med att bygga och utveckla bilar för tävling, kom i slutet av 
1966 en ny order från Alfas ledning, herrarna Luraghi och 
Satta: Bygg en landsvägsversion av tipo 33! Resultatet blev 
33 Stradale, kanske den första riktiga super-sportbilen. 
Formgivningen anförtroddes Franco Scaglione som skapade 
en av de vackraste bilarna någonsin. Hans erfarenhet från 
flygindustrin bidrog säkert till att Stradale blev stabil i mycket 
höga hastigheter, utan extra vingar eller andra hjälpmedel. 
Den första prototypen byggdes hos Autodelta, på ett 100 mm 
förlängt chassi av samma typ som tävlingsbilens. På hösten 
1967 visades bilen för första gången för en häpen värld. Inte 
bara dess utseende och prestanda imponerade, utan även 
dess prislapp, 9,750,000 lire. Som jämförelse kan nämnas 
att samma år kostade en Lamborghini Miura 7,700,000 lire... 
Den produktionsfärdiga bilen fick ett annat chassi av stål och 
bilen blev därmed lite tyngre än tävlingsbilen Periscopica, men 
stannade ändå på 700 kg torrvikt!

Le vingt heures du mans. 24-timmarstävlingen på Le Mans 
var på 60-talet en ännu större utmaning än idag. Dagens bilar 
tål att köras som om det gällde ett ”sprint-race”, dvs. ”flat out” 
hela tiden. – Icke så 1969, då Autodelta åter försökte erövra en 
topplats i denna uthållighetstävling för människa och maskin. 
Dåtidens bilar hade naturligtvis konventionella växellådor, 
inga datorer skötte om växlingen då paddlarna vid ratten så 
signalerade! En enda missad växling kunde innebära att det 
tävlingen var över, eller ett timslångt depåbesök. Bromsarna hade 
konventionella gjutjärnsskivor, som krävde depåbesök för byten 
av klossar och ibland även skivor. Mulsanne-rakan var 6 km lång, 
utan chikaner. Här fanns möjlighet vinna mycket tid för den som 
hade en snabb bil, och även stora risker då bilar med mycket 
olika prestanda attackerade den, kanske i regn och mörker... 
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Få, om några, 33:or är helt identiska. Detta bör vara ett tidigt exemplar, utan luftgaller i skärmarna.

En Grand Turismo, en bil för snabba och bekväma långfärder? – Nej, knappast! 33 Stradale saknar nästan helt plats för bagage 
och ventilationen lär ha varit minst lika klen som i andra 60-talsbilar från Italien. Med en ylande V8 alldeles bakom huvudet var 
ljudnivån outhärdlig för oskyddade öron. En av de få svenskar som fått åka i en Stradale påstår sig fått permanent hörselskada 
av provturen... Den som idag trots detta önskar skaffa sig en 33 Stradale, får räkna med en prislapp på tresiffrigt antal miljoner 
SEK, om någon blir till salu... Avsikten var att bygga 50 bilar, men det blev endast 18 st. 33:or för landsväg, varav 13 med 
Scagliones underbara kaross, så utbudet på Blocket är begränsat...

Motorn var samma 2-liters V8 som i tävlingsbilen, och anges 
av Fusi ge 230 hp @ 8800 rpm. Det innebär 115 hk/liter, ett 
värde som fortfarande, 50 år senare, överträffats av mycket få 
landsvägsbilar med sugmotor! Med så liten massa att förflytta 
och lågt luftmotstånd blev prestanda imponerande, 0-100 på 
<6 sekunder, toppfart 260 km/h.

Därmed lämnar vi Autodelta i fred tills vidare, men återkommer 
förhoppningsvis med 33:ornas vidare öden i ett senare nummer 
av Klöverbladet!
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Jag fortsätter resan bland udda fåglar och denna 
gång har jag hittat ett riktigt galet projekt.

Alfasud Sprint 6V var resultatet av en fullkomligt 
underbar och lika vansinnig idé som Alfatekniker 
hade klurat ut 1983. De ville utforma en racerbil som 
skulle passa som ett wildcard i den nya grupp B i 
Fifa. Potentiella motståndare skulle ha varit Peugeot 
205 Turbo 16, Renault 5 Turbo eller Ferrari 288 GTO 
och Porsche 959.

För att få tillstånd att starta i grupp B måste minst 
200 bilar produceras för den officiella marknaden. 
Efter produktionen av flera prototyper i förserier 
stoppade Alfa-ekonomerna tyvärr projektet. Att kunna 
sälja 200 Sprint 6V skulle nog inte ha varit några pro-
blem, men Alfa Romeo hade allvarligare problem att 
tampas med under denna period. Det statligt ägda 
företaget led av en dålig ekonomisk situation och 
slog i underläge vid den här tiden. Alfa hade då stora 
problem med kvaliteten på sina bilar (vilket vi alla 
med tidiga 80-talare inte riktigt vill kännas vid) och 
försäljningen haltade illa. Därför blev aldrig Sprint 6V 
verklighet som säljbar bil på gatan.

De tekniska skillnaderna mellan Sprint 6V och den 
vanliga Sprinten var enorma och egentligen smått 
galna. Istället för den frontmonterade boxermotorn 
var bilen bestyckad med ett stycke Busso 2,5 V6 
plockad direkt från den nya GTV6. Motorn hittade 
dock inte sin plats fram under den låga huven, utan 
monterades direkt bakom framsätena vilket gjorde 
Sprint 6V tvåsitsig. Den blev oerhört bullrig i kupén, 
även om det måste ha varit ett njutbart oljud. För att 
uppnå en mer användbar arbetsplats monterades en 

UPPUMPAD ALFASUD SPRINT
Powered by Busso

skiljevägg med ruta i mellan förarplats och motorrum. 
På utsidan fick Sprinten stöddiga skärmbreddare och 
spoilers och liknade faktiskt en Lamborghini Miura ur 
vissa vinklar. Men dessa plastsjok hade egentligen 
den viktigare uppgiften att styra in luft för kylning. 
V6:an var ju knappast tänkt att användas på sönda-
gar fram och tillbaka till kyrkan.

Föraren av en Sprint 6V hade det trevligare än de 
som körde det snikna frontmotorförsedda syskonet. 
Sportiga bucketseats klädda i finaste läder, Momoratt 
och en instrumentpanel helt klädd i läder. Röda 
mätartavlor och som pricken över i var den dessutom 
klädd med röda golvmattor. Tänk vilken samlarikon 
den kunnat vara idag om dessa 200 vagnar hade 
byggts?

Stötfångare och tillhörande spoilers vara alla lack-
erade i bilens färg som givetvis var Rosso. Speglarna 
var pyttesmå av racingmodell. Dubbla utblås med ett 
avancerat avgassystem med tanke på motorplace-
ringen. Den såg ut som en Sprint på steroider och 
hungrig på bana.

Myterna kring dessa 6V är många och ryktet 
säger att det byggdes två stycken i detta utförande, 
men att man inte är säker på om de fortfarande exis-
terar. Alfamuseet skall enligt ryktet ha en i sitt förvar 
av lite enklare modell men med samma drivlina som i 
receptet ovan. Det ska dessutom existera replikor på 
denna ikon. Spännande att se om någon av de andra 
bilarna dyker upp i framtiden och om Alfamuseet gör 
något åt deras kusin….

Vem sa att det inte var bättre förr??

TEXT: MAGNUS PETSEN
FOTO: INTERNET
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RENOVERING
TEXT OCH FOTO: INGEMAR HAGLUND

Den här gången blir det ingen plastmodell utan en 
renovering av en leksaksbil.

Förra hösten på en av modellträffarna som jag 
brukar besöka när det är normala tider, var det en 
modellbyggare som frågade om jag ville ha en trasig 
Alfa eftersom jag ju gillar märket ifråga. Det visade 
sig att det var en Alfetta från tillverkaren Mattel i skala 
1/25 som var sönderplockad, lite smått misshandlad 
och saknade hjul.

När den hade legat till sig här hos mig ett tag så 
fick jag för mig att se om den gick att fixa. Det första 
var ju att få bort ett antal lager färg och det löste jag 
med att lägga den i bromsvätska några dygn (jo, det 
tar så lång tid att få bort lack så länge den inte är 
vattenbaserad). 

Efter lite efterforskning visade det sig att den 
börjat sitt liv som polisbil med tillhörande hål i taket, 
och så hade någon varit och sågat i karossen. Detta 
fixades med lite lödning och filning. Lacken körde jag 
den enkla varianten med sprayburkar. Först primer 
och sen Alfa 303/A Verde Bottiglia.

Inredningen lämnades orörd då jag tyckte den 
bruna färgen passade bra och kromlister fixades med 
en krompenna.

När det sen kom till hjulen så var det att leta 

i reservdelslådorna. Där hittades fyra hjul med 
tillhörande bromsskivor där oken målades röda.

En snabbrenovering som faktiskt blev rätt bra.
Leta nu på loppisar och i era gömmor och 

renovera en bil.
BYGG LUGNT

Modellbilar

Ovan: 
Demonterad 
Alfetta.

Vänster: Alla 
gamla färgrester är 
borta och delarna 
är uppmonterade 
för lack.

Nedan: Nylackat.

Stiligt slutresultat.

Leksaks-Alfettan 
är lika stilren 
som sina fullstora 
förebilder.



M
itt liv med klubben började med CAR 
Challenge och mitt hjärta klappar 
naturligtvis extra mycket för det. 
Det är där jag lägger huvuddelen 

av mitt engagemang och det är där jag känner 
mig hemma. Så vad händer då när du motvilligt 
tvingas till beslutet att ställa in allt tävlande under 
en säsong? 

Har du haft den tveksamma äran att försöka 
kommunicera med mig under en pågående täv-
ling vet du att det är korta svar, enkla besked 
och, om man så vill, rätt osocialt. Jag tar nog min 
uppgift på lite för stort allvar givet att vi sysslar 
med klubbracing, men som jag brukar säga: If 
it’s worth doing, it’s probably worth overdoing. 
Följaktligen anser jag mig helt enkelt inte ha tid 
eller mental kapacitet att socialisera utöver det 
som krävs för att tävlingen ska flyta på.

Tävlingen ja, den ska ju flyta på. Men det gör 
den ju bara om det finns ett banmöte då det går 
att ha tävling. För så enkelt är det, CAR Challenge 
finns ju bara tack vare de två komponenterna 
intresse och tillfälle. Det är tack vare just tillfället 
banmötet ger som vi kan köra regelrätt racing, 
tävling. Det är här vi hittar svaret på vad en 
arbetslös tävlingsledare gör under en säsong när 
han insett att hans tjänster inte är önskvärda: han 
praoar som banmötesansvarig och lär sig hur allt 
går till, såklart!

Tillsammans med resterande banmötesgrupp 
planerades tre tillfällen när vi ändå kunde anord-
na bankörning för våra medlemmar. Färre platser 
än vanligt, och med tydliga direktiv om att lämna 
partner, barn, kompisar och mormor hemma så 
skulle vi ändå genomföra banåkning. Men hur 
skulle helheten sys ihop av en som är van att 
fokusera på sitt?

Med Sune Karlsson vid rodret inledde vi 
säsongen på Gelleråsen i strålande solsken. På 
schemat stod det tre körgrupper samt licenskurs. 
Dagen fortlöpte, lunchen intogs vid flaggposten 
och allt kändes nästan som vanligt. Att få banan 
att vara i aktivt bruk varje minut var den största 
utmaningen, tillsammans med att hålla koll på 
vilken klass som körde och vilka bilar som hörde 
hemma där. Bilarna har ju inte startnummer, och 
det är olika regler i olika klasser. Dessutom kan ju 
en bil köras av två olika förare, i två olika klasser. 
Hjälp!

Nästa gång det var dags var på Kinnekulle, 
banan som stod värd för min första banmötesupp-
levelse, platsen som känns som mest hemma. Här 
vet jag ju precis hur allt går till, eller hur? Vi hade 
hyrt in flaggvakter och någon som skulle hålla 
koll på vilka som var på banan. Ytterligare någon 
annan skulle byta färg på lampan till grönt när det 
var fritt att köra. Sune var på plats och allt flöt på, 
men hade jag koll på läget?

September. Knutstorp. Skåne. 60 mil att fun-
dera på vad som glömts bort och vad som kan 
gå fel. En känsla jag inte känt sedan min andra 
tävling som tävlingsledare i juli 2016. Sune hade 
nu valt att flytta till Kina resten av året. Det var jag 
kvar. För att ha någon att hålla i handen överta-
lade jag banmötesräven Robert Hagblom att åka 
med. Dels för att hans mångåriga erfarenhet gör 
att han vet hur det går till, dels för att jag starkt 
tror på uttrycket You don’t know it, until you can 
teach it. Att försöka lära honom hur allt går till 
bakom spakarna skulle spetsa till min egen förmå-
ga att ha koll på allt. För att ytterligare känna mig 
bekväm övertygade jag CAR Challenges tekniska 
chef Magnus Wallin, min högra hand, att komma 
ner och hjälpa till. Det här fick inte gå fel. 

Hade Sune lärt mig allt jag behövde veta? Hade 
jag förstått hur allt går till? Lyckades jag lära 
Robert och Magnus något? Det låter jag någon 
annan besvara. Vad jag kan säga är att det var 
lärorikt, och det är med stor ödmjukhet jag nu 
förstår varför mitt jobb med tävlingarna i CAR 
Challenge flyter på så bra som det gör. Det finns 
ett grymt gäng som rattar banmötena och tillsam-
mans levererar vi de bästa bandagarna i Sverige 
varje sommar!

Vi hoppas på ett normalt 2021 tycker jag!

DEN ARBETSLÖSE TÄVLINGSLEDARENDEN ARBETSLÖSE TÄVLINGSLEDAREN

En ensam 
tävlingsledare 
i Kinnekulles 
depå.

Sekretariatet 
under banmötet 
på Knutstorp 
andades inte 
så mycket 
lyx och flärd. 
Undertecknad 
har ordning 
på pappren 
under Robert 
Hagbloms 
överseende.

Mannen i 
tornet. Med 
lugnet som 
Sune Karlssons 
närvaro gav 
kunde man unna 
sig en glass på 
Gelleråsen.

TEXT: JOAKIM LANDELIUS
FOTO: MAGNUS WEDBERG OCH MIKAEL ERIKSSON
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med några av kursdeltagarna och det var mycket 
positiva omdömen om dagen i sin helhet.

Challengegänget var representerade av några 
förare men i det stora hela var det inte så många från 
det renodlade racinggänget på Gelleråsen.

I augusti var det så dags för Kinnekulle. Detta 
är nog något av en favoritbana för många då den 
passar våra bilar fint och är tekniskt krävande. Antalet 
deltagare hade ökat både på banmötessidan och 
bland Challengeåkarna. Vädret ståtade med en av 
sommarens varmaste dagar så att sitta i en bil och 
utmana sig själv och sin körförmåga tog på krafterna. 
Något som var unikt för denna dag var att hela fem 

boxerbilar på plats i depån samtidigt. Niclas Enells 
svarta Sprint QV, Sune Svenssons välkända gröna 
Challenge-Sud, Stefan Atterhalls nygamla Sprint som 
återvänt till honom efter en sejour i Norge, Patrick 
Fredrikssons röda race-Sud och Martin Atterhalls 
mattgröna trackday-33:a. Undrar när så många 
boxermotoriserade Alfa Romeo var samlade senast?

Banmötesfinalen hölls i september på Knutstorp 
Ring. Även detta är en fin bana för bilar som är kul 
att köra när det svänger lite och det märktes på 
deltagarantalet. Nu hade både ”trackdayåkarna” och 
Challengegänget vaknat till liv ordentligt och det var 
ett hyfsat antal bilar som cirkulerade på banan under 
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EN ANNORLUNDA BANÅKARSÄSONG I BILDER
TEXT: MIKAEL ERIKSSON
FOTO: MIKAEL ERIKSSON, MARTIN ATTERHALL, SUNE KARLSSON, LARS T ANDERSSON OCH PATRIK SVENINGSSON

S
ituationen med coronaviruset har ju ställt till 
det under sommaren och evenemang efter 
evenemang har strukits ur kalendern. I ett 
tidigt skede under säsongen stod det ganska 

klart att någon Challenge-serie inte skulle gå att 
genomföra under rådande regler men kanske skulle 
det gå att få till banmöten ändå för de medlemmar 
som gillar att lufta sina bilar på bana.

Banmötesgruppen förstärkt med den arbetslöse 
tävlingsledaren Jocke Landelius fick till tre banmöten 
under säsongen, Gelleråsen 13:e juli, Kinnekulle 
8:e augusti och finalmöte på Knutstorp den 12:e 
september.

Det första mötet på Gelleråsen närvarade jag 
vid som fotograf. Vädret visade sig från sin bästa 
sida och det kändes härligt att få vara i en depå, 
höra bilarna, känna lukterna och återse gamla 
bekantskaper. Om nu detta året fört något gott med 
sig så är det kanske att man lärt sig att uppskatta 
mängder av saker som man inte tagit så mycket notis 
om tidigare.

Under dagen hölls den årliga licenskursen (ett 
tips att boka in till nästa år) där Åke Nyberg såg till 
att ytterligare ett gäng fick lära sig grunderna kring 
bankörning och få möjlighet att efter genomförd kurs 
och praktik kunna lösa en racinglicens. Jag pratade 

Vänster: Det var 
mycket streching 
av nacke och 
axlar under årets 
första bandag på 
Gelleråsen.

Vänster: 
Diskussioner 
efter att H-P 
Magnusson 
drabbats av 
smygpunka.

Höger: Åke 
Nyberg höll 
licenskurs och 
passade dessutom 
på att testa sin 
nyinköpta Lotus 
Exige.

Vänster: Depåtält 
behöver inte vara 
av det dyrare 
slaget.

Höger: Kinnekulle 
bjöd på årets 
varmaste bandag.

Vänster: Robert 
Jakobsson har koll 
på däcktrycket.

Höger: När såg 
vi fem boxerAlfor 
på en och samma 
bandag sist.

Höger: Olika 
världar. H-P 
Magnusson i 
framhjulsdriven 
Fiat och 
Peter Hjelte i 
bakhjulsdriven 
116-GTV.

Vänster: Patrik 
Hermansson 
passade på att 
känna på sin 
916-GTV inför 
kommande 
Challenge-
körningar.

Höger: Typiskt 
italienskt 
gestikulerande. 
Robert Schmid 
måttar upp hur 
glad han var över 
att få komma ut på 
banan igen.
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dagen. Vi som närvarade fick förutom många fina Alfa 
Romeos se ett en ganska stor variation på bilar som 
deltog under dagen, allt från Ferrari f430 Challenge 
via Lotus Elise och Fiat 600 med mittmonterad 
turbomaskin till Maserati 222E Biturbo. Något jag 
noterat under säsongen är också att allt fler Giulia 

och Giulietta av de senaste generationerna kommer 
till banmötena, återväxt på bilsidan med andra ord.

Något som är gemensamt för samtliga banmöten 
är den goda stämningen både på banan och i 
depån. Det blir många skratt och roliga samtal 
med själsfränder, en riktig ”vitamininjektion” för den 

mentala hälsan i dessa tider av begränsad social 
samvaro, men det är också vanligt att man ser 
klubbkamrater som hjälps åt att reparera eller justera 
något på någons bil. Att det är ett ”gött gäng” som 
träffas och har kul tillsammans är det ingen tvekan 
om!

Säsongen 2020 är över och nu blickar vi fram mot 
nästa års banmötessäsong, förhoppningsvis utan 
restriktioner eller andra problem. 

Fram till dess: Ett stort Tack! Till alla er som år 
efter år gör detta möjligt!

Vänster: 
Bandagarnas klass 
A har blivit lite av 
en 4C-klass.

Höger: Lars 
T Andersson 
förvaltar Alfa 
Romeos arv väl 
med sin Giulia Q.

Vänster: En 
udda fågel. 
Robert Sjöströms 
Bussomotoriserade 
Bertone med 
116-chassi 
fungerade fint 
under dagen.

Höger: Med 
mittmonterad Fiat 
Uno Turbomotor 
rör sig Björn 
Bartners Fiat 600 
ordentligt på sig.

Vänster: I 
vanliga fall rattar 
Stefan Atterhall 
en 147GTA i 
Challenge-serien 
men på Kinnekulle 
fick han tillfälle att 
prova sin Alfasud 
Sprint på bana.

Höger: 
Challengegänget 
håller debriefing 
efter avslutat 
körpass i depån på 
Knutstorp Ring.

Vänster: Att 
det råder en god 
stämning i depå 
och att man 
hjälps åt är en 
självklarhet.

Höger: Henrik 
Hoffs stiliga 
Maserati 222E 
Biturbo förgyllde 
tillvaron på banan.

Vänster: Det var ett 
tag sedan Dennis 
Mollberg sågs på 
banmötena men 
till Kullen var han 
tillbaks med sin GTV.

Höger: Även om 
det inte tävlades på 
Knutstorp så fick 
Challengeåkarna 
känna lite på 
varandra. Sune 
Svensson i Alfasud 
före Markus Moberg i 
147 GTA och Ronny 
Andersson i 75 
TwinSpark

Vänster: Att Sune 
är duktig på att 
köra Alfasud är det 
ingen tvekan om. 
Grillkunskaperna 
är kanske inte lika 
välutvecklade...

Höger: Allt fler 
Giuliettor av 
senaste generation 
söker sig till 
banmötena. Här 
ser vi Martin 
Lembke i sin QV.

Vänster: Man 
kunde nästan tro 
att man var på 
stranden...Robin 
Nyquist och Jocke 
Landelius njöt av 
värmen i depån.

Höger: Hugo 
Bjurman får lite 
moraliskt stöd när 
han mekar.

Vänster: Jarmo 
Kekarainen åker 
fort med sin 
Giulia.

Höger: Även 
Danmark var 
representerade 
på Knutstorp 
genom Troels Kock 
Nielsen i Alfa 
156 och Claus 
Bernhard som 
för dagen åkte 
GTV916.
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Den här våren och sommaren har inte direkt blivit 
som vi hoppats. För min egen del var det kanske 
något bra eftersom jag inte var helt klar till den tänka 
premiären i maj på Gelleråsen. 

Istället gavs vi nu möjlighet att köra av oss lite på 
Mantorp Park och deras så kallade Test Tuesday. 
Dessutom fick jag med mig farsan på tåget så han 
kunde bli mer bekant med sin Abarth.

Eftersom min bil inte var helt färdig skulle jag 
istället dela styrning med min far och få testa på att 
köra Abarth på bana. Kanske inte den bästa banan 
för bilen men strunt i det, jag skulle få köra racerbil 
och det var det viktiga!

Tidigt på tisdagsmorgonen kommer min 
vapendragare, Henrik Ahnfeldt, och plockar upp mig 
och nu styr vi mot Mantorp. Eftersom vi aldrig tidigare 
kört på ett event likt detta visste vi inte vad det skulle 
komma för typer eller vad som skulle ske ute på 
banan. 

Väl framme möts vi av en solig och härlig dag, 
en uppsjö av olika bilar och tillika olika förare. Det 
som var bekant för oss var att Sune Svensson 
också var där och skulle köra. Förarmötet hölls med 
hänsyn tagen till corona i depån med gott avstånd 
mellan varje förare. Vi skulle köra pass på 30 minuter 
och varva öppna och täckta bilar. Detta betydde 

massor med körtid! För er som letar tillfällen att 
testa bilen eller bara få bort rattrosten kan jag varmt 
rekommendera detta. Något bättre tillfälle ges inte!

Så hur var själva körandet då? Jo, jag som inte 
hade min bil med mig behövde inte oroa mig för att 
kolla precis allting på den som jag oftast gör efter 
varje körpass. Istället slogs jag av driftsäkerheten 
och pålitligheten i Abarthen. Att bara behöva tanka, 
kolla däcktryck och sedan gasa för glatta livet var 
otroligt bekvämt och njutsamt. Bilen i sig var något 
att lära sig, vill jag lova! Jag kommer från många 
år av 116-bilsåkande där merparten av åren varit 
i en racerbil. Med andra ord var detta en enorm 
omställning.

Jag åker ut och värmer däck, försöker känna lite 
på bilen för att se hur den beter sig och hur jag ska 
köra för att få ut någon fart ur den. Inser rätt snabbt 
att det här är en potent och snabb liten sak. Men 
den kräver sin chaufför. Man sitter väldigt ombonat 
och trevligt, alla reglage är där man förväntar sig att 
de skall vara. Bilen har ett otroligt bra chassi som 
förmedlar väldigt mycket genom ratten och sätet. 
Bromspedalen är oerhört stum och trevlig, bromsarna 
känns urstarka och bilen i sig är lika stadig som ett 
lokomotiv på räls när man väl väljer att bromsa. 

Det som fascinerade mig mest i början var sättet 

som bilen tog sig genom svängarna. Diffbromsen i 
bilen drar verkligen bilen i den riktning som hjulen 
pekar och det med en oerhörd bestämdhet. 

Efter första passen så känner jag att det här är 
verkligen en bra racerbil, på alla punkter. Nu gällde 
det att hitta lite fart och flytta bromspunkterna. 

Sune hade nu dessvärre fått kasta in handduken 
med misstänkt motorhaveri. Tycker så synd om 
honom som haft en del motgångar och som åkt så 
långt för att få köra så pass lite. Dock hindrade det 
inte Sune från att fortsatt vara på oerhört gott humör!

Flera pass fortlöper i den gassande hettan och jag 
börjar lära mig hur Abarthen skall köras och börjar 
faktiskt tycka det är riktigt kul! Det som är tydligt är 
att bilen kräver en körstil som är helt tvärt emot den 
jag är van vid men man är ju ingen racerchaufför om 
man inte kan ställa om och köra något annat, eller 
hur!?

Mitt sista pass för dagen och nu har Ahnfeldt valt 
att titta på för att låta Sune få ta hans 155:a några 
varv runt banan. 

Jag rullar ut bakom Sune och undrar hur det 
här ska gå. Redan in i Parisern ser jag att Sune är 
ett med bilen och han dansar genom svängar med 
fullt kontrollerat fyrhjulsställ! Jag tar rygg på honom 
och tänker att jag passerar honom på långa rakan. 

RACEABSTINENS MED LIKASINNADE 
PÅ MANTORP PARK! TEXT OCH FOTO: ROBIN NYQUIST

Väl ute på rakan förvånas jag av hur snabb 155:an 
helt plötsligt är rakt fram. Henriks bil verkade gå på 
anabola steroider! 

In i Mjölby är jag före Sune med lämnar ändå en 
lucka till honom på insidan och där är han och nosar 
lite. Vi ligger i de kommande två varven så tätt inpå 
varandra och åker jämsides i flera svängar, och jag 
ser hur Sune fortsatt dansar och ställer ut rumpan på 
155:an. 

Jag sitter och hånflinar och garvar i bilen för vi 
två har det så kul på banan när Sune helt plötsligt 
försvinner från mina backspeglar. Tänkte inte så 
mycket mer på det utan körde vidare hela stinten. Väl 
inne i depån visar det sig sedan att ena clipset som 
håller växelväljarvajern har lossnat vilket medförde att 
det inte gick att växla.

Även min far blev god vän med sin racerbil och 
körde riktigt bra och fort!

Estimerat körde jag någonstans 1:35-1:37 med 
Abarthen (taget med Racechrono) vilket får anses 
vara godkänt tycker jag!

Summerat så var detta en fantastisk dag på 
Mantorp där rattrosten skalades av och umgänget 
var det verkligen inget fel på!

Vänster: Henrik 
Ahnfeldt i sin Alfa 
Romeo 155 TS, 
här under racet på 
Spettacolo Nordico 
2019.

Mitten: Efter 
avsaknaden av 
spännade CAR 
Challengeracing 
ser vi fram mot att 
under 2021 få se 
Sunes Sud kämpa 
på banorna igen.

Höger: Prydligt 
i Mantorps depå 
med nr19 Lasse 
Nyquists Abarth, 
nr 63 Henrik 
Ahnfeldts 155a 
och nr 59 Sune 
Svensson Alfasud.
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H
är kommer några rader från en av oss fyra som 
var på Mantorps träningsdag i början på juni. 
När jag anländer på måndag eftermiddag till ett 
soligt och varmt Mantorp är redan ett stort antal 

formelbilar samt några få täckta bilar redan på plats. På 
tisdagsmorgonen kommer Robin och Henke inrullandes 
med dubbdäck på dragbilen. Datumet var den 2 juni… 

Nåväl, på plats ifrån Club Alfa Romeo var denna dag 
förutom undertecknad Henrik Ahnfeldt med sin 155:a, 
Lasse Nykvist med Fiat Abarth samt den för dagen 
billöse Robin Nykvist. Tanken var att far och son skulle 

dela på körningen i Abarthen under dagen. I andra 
träningspasset känner jag när jag går ut på rakan att 
något är fel, och jösses vad ansträngd motorn låter. Det 
visade sig att ett vevlager gått ner sig. Jaha, skit också, 
då var det färdigåkt för den här gången då. 

Jag stannade dock kvar och njöt av att vara på en 
racerbana. Inför sista passet så säger Henke att han 
inte orkar köra mer och frågar i nästa andetag om inte 
jag ska prova bilen. Mitt svar blir givetvis att det ska jag 
och därefter gör vi en snabb genomgång av bilen samt 
en viss justering av bälte och sedan var det dags. Robin 

TRÄNINGSDAG PÅ MANTORP TEXT: SUNE SVENSSON
FOTO: ROBIN NYQUIST

rullar ut i sin pappas bil och jag efter, känner lite på bilen 
i Parisern och inser att här är det oceaner av fäste så jag 
kör helt sonika om Robin som inte har något tempo… 
Detta kan han ju inte acceptera så på rakan seglar han 
förbi men i Mjölby är jag ikapp den vita Abarthen igen. 

Jag kan utan omsvep säga att under de fyra varv 
jag körde med herr Ahnfeldts bil så fick Robin kämpa i 
Abarthen för att hålla den bakom sig! Tyvärr så lossnade 
ett clips som ska hålla en växelvajer på plats så helt 
plötsligt gick det inte att växla mer. Väl tillbaka i depån 
kändes det väldigt skönt för min del att det inte var 

något allvarligt fel. Det minsta man vill är att köra sönder 
någons annans bil. Vad kan man då säga om Henkes 
bil? Fina bromsar, bra instyrning, snäll bakvagn och fin 
i lådan. Något som jag upplevde som negativt var att 
det var något för mycket rollning i chassit för min smak. 
Sammanfattningsvis tyckte jag att den var väldigt lättkörd 
med fin balans. Stort TACK Henrik för att jag fick prova 
din bil, det blev dagens behållning! 
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2020 – SE UPP, NU HÄNDER DET MYCKET!
Så här i halvtid så har det hänt otroligt mycket i F1-cirkusen och jag 
tänkte vägleda er genom detta virrvarr av beslut, rykten samt fråge-
tecken.

Låt oss börja med racekalendern som nu är helt komplett 
med hela 17 tävlingar. Ganska imponerande måste man säga med 
tanke på rådande omständigheter. Även kul med en del nya banor i 
F1-sammanhang. Alla lopp går i Europa förutom de som går i Turkiet 
(banan är på den asiatiska sidan av Istanbul), Bahrain och Abu Dhabi. 
En annan spännande detalj är att det andra loppet i Bahrain körs med 
en annan bansträckning som nästan kan ses som ett ovalracinglopp, 
vilket är mycket ovanligt i F1-sammanhang.

F1-kalender 2020
# Österrike 3-5 juli / Red Bull Ring
# Österrike 10-12 juli / Red Bull Ring
# Ungern 17-19 juli / Hungaroring
# Storbritannien 31 juli-2 augusti / Silverstone Circuit
# Storbritannien 7-9 augusti / Silverstone Circuit
# Spanien 14-16 augusti / Circuit de Barcelona-Catalunya
# Belgien 28-30 augusti / Circuit de Spa-Francorchamps
# Italien 4-6 september / Autodromo Nazionale Monza
# Italien 11-13 september / Autodromo Internazionale del Mugello
# Ryssland 25-27 september / Sochi Autodrom
# Tyskland 9-11 oktober / Nurburgring
# Portugal 23-15 oktober / Autodromo Internacional do Algarve
# Italien 31-1 oktober-november / Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Imola)
# Turkiet 13-15 november / Intercity Istanbul Park
# Bahrain 27-29 november / Bahrain International Circuit (inner track 
layout)
# Bahrain 4-6 december / Bahrain International Circuit (outer track 
layout)
# Abu Dhabi 10-13 december / Yas Marina Circuit

Nästa sak värd att notera är att det så kallade Concordeavtalet som 
inte bara styr det tekniska reglementet utan även det sportsliga dito, 
samt den finansiella fördelningen efter säsongen, nu är signerat av 
samtliga team. Detta avtal gäller i fem år (2021-2025) vilket betyder 
att samtliga team förbundit sig att vara med så länge. Detta är en stor 
bedrift och på något sätt har nog coronakrisen snabbat på processen 
att få igenom detta på ovanligt kort tid. Alla inblandade inser förmodli-
gen vikten av att ha kvar ett mästerskap överhuvudtaget, då det säkrar 
intäkter för företagen samt säkerställer arbeten för en stor mängd med-
arbetare. Budgettaket per säsong har nu satts till 145 miljoner dollar 
(cirka 1,3 miljarder kronor) säsongen 2021. Sedan sänks taket till 140 
miljoner dollar 2022 och 135 miljoner 2023-2025.

På team-sidan har det också hänt en del. Först och främst har det 
gamla anrika stallet Williams Racing lämnat grundarfamiljen Williams. 
Teamet bildades 1977 av Frank Williams tillsammans med Patrik Head, 
men till slut fanns inga utsikter för familjen att klara av att förvalta 
och utveckla ett racingteam inom F1 på ett bra sätt. Därför har man de 
senaste månaderna jobbat hårt för att sortera ut ”rätt” köpare. Någon 
som är villig att föra in ett bra kapital i företaget, ha de rätta värdering-
arna, säkra en trygg arbetsplats för sina medarbetare samt ansatsen 
att föra namnet Williams vidare. Allt detta lyckades man få in med 

aktören Dorilton Capital och avtalet signerades den 21 augusti 2020. 
Dorilton Capital är ett amerikanskt investmentbolag med förståelse för 
motorsport genom ägarstrukturen. Planen är att fortsätta med teamet 
som det har varit, förutom duon Frank (teamchef och ägare) och Claire 
Williams (vice teamchef och ägare) medan man utför en djupare analys 
av företaget. När detta är avklarat förväntas man gå in i en omstruk-
turering. Vidare kan detta ägarbyte ha resulterat i att Nicolas Latifi får 
lämna teamet då hans fars företag Sofina är dagens huvudsponsor och 
även haft ett visst intresse av att köpa teamet tillsammans med andra 
investerare.

McLaren som tagit stora kliv framåt under årets säsong har också 
behov av kapital och man lär har startat ett förberedande arbete med 
att försöka sälja sin fabrik för att istället hyra den av en ny ägare. Vi 
får se om detta kommer att förverkligas. Dessutom kommer teamet 
att byta motorleverantör från Renault till Mercedes redan kommande 
säsong.

Nästa teamförändring är av mindre karaktär och det handlar om 
Renault DP World F1 Team som är teamets fulla namn. De kommer att 
byta namn till nästa säsong och det nya namnet är Alpine F1 Team. 
Anledningarna må vara flera, men en orsak är att Renault vill lyfta fram 
Alpinemärket inom sin portfölj. Man vill satsa på att både profilera mär-
ket och utveckla det med flera bilmodeller för både racing och gatbruk. 
Idag har man en LMP2-bil i WEC-mästerskapet (prototypbilar) och sen 
har vi 4C-konkurrenten Alpine A110. Intressant nog har F1-teamets 
stallchef utsetts till operativ chef för Alpine vilket kanske betyder att 
Cyril Abiteboul lämnar posten som teamchef i F1-teamet.

Ytterligare ett namnbyte kommer att ske då dagens Racing Point 
(tidigare Force India) byter namn till Aston Martin Racing.

Hos det helamerikanska teamet Haas ryktas det att man vill byta ut 
båda förarna, det vill säga fransmannen Romain Grosjean och dansken 
Kevin Magnusen. 

Om vi istället hoppar över till förarmarknaden så har det hänt en 
massa saker under sommaren och sensommaren. Jag skrev till exempel 
i förra numret (nr 3) att Daniel Ricciardo skulle lämna Renault för att 
ansluta till McLaren och att ryktet sa att Fernando Alonzo kunde vara 
på väg tillbaka till F1. Detta har nu besannats och spanjoren ansluter 
till Alpine F1 kommande säsong. Sebastian Vettel som helt plötsligt 
stod utan styrning har även han landat en mycket intressant ny. Han 
blev nyligen klar för ”nya” Aston Martin Racing, och detta skapade en 
hel del turbulens. Förarduon Lance Stroll (son till Lawrence Stroll, en 
av ägarna till teamet) och Sergio Perez har räddat teamet flera gånger. 
Sergio genom sin finansiär Carlos Slim, en världens rikaste personer. 
Frågan var vem som då skulle lämna teamet, och det blev Perez som 
drog det kortaste strået. Detta genom en klausul i hans nuvarande avtal 
som innehåller en skrivelse att om Lance var före Sergio efter halva 
säsongen så inföll rätten man bryta avtalet genom ett utköp. Detta möj-
liggjordes genom den tredjeplats Lance lyckades få till vid Monzaracet 
6 september samtidigt som Perez hade varit tvungen att avstå de två 
tävlingarna i Storbritannien på grund av ett positivt coronatest. När 
detta möjliggjordes så skyndade man direkt i teamet för att kunna 
proklamera växlingen mellan Vettel och Perez, utan att Perez mana-
gement kunde protestera. Han får säkerligen ett stort arvode för detta 
utköp men det svider nog en hel del när lojaliteten plötsligt inte var 
värd så mycket. Många kopplar ihop Perez med antingen vårt kära Alfa 

Romeo eller Haas, men det finns även starka rykten om att Zac Brown 
som är vd för McLaren försöker få över Perez till Indy Car för att köra en 
av deras bilar där. Vi får se var denna story landar.

Alex Albon som är andreförare hos Red Bull Racing jämte storstjär-
nan Max Verstappen har haft det svårt i år, och börjar bli ifrågasatt 
likt hans föregångare Pierre Gasly som fick byta plats med Albon som 
tidigare satt i Toro Rosso (numera Alpha Tauri). Det blev inte bättre av 
att Pierre tog sitt livs första F1-seger med ”lilla” teamet Alpha Tauri 
vid racet i Monza, vilket var en megaskräll. Dock får man säga att Alex 
kontrade snyggt vid senaste racet i Mugello där han tog sin första podi-
umplats som trea. Säkert en massa huvudbry hos Red Bull och Alpha 
Tauri som har samma ägare.

Hur står det då till hos Alfa Romeo? Det finns massor av rykten 
här. Ett lär säga att Kimi har tröttnat på att harva i bottenstriden där 
Alfa Romeo Racing tyvärr befunnit sig stora delar av säsongen så här 
långt. Dessutom lär man inte vara nöjd med Antonio Giovinazzi som 
haft det svårt i år. Det blir inte enklare för dem när de är bestyckade 
med Ferraris numera ”mycket” effektsvaga motor som lär ha ca 50 hk 
mindre än Mercedes. Det ryktas om Sergio Perez (F1), Nico Hulkenberg 
(tidigare F1), Callum Ilott (F2) och Mick Schumacher (F2). Nämnde 
Schumacher junior lär även vara klar för en testkörning hos Alfa Romeo 
Racing Orlen under årets säsong. Tack och lov har Kimi vaknat till liv 
och varit bästa Ferrarimotoriserade bil i några race, och dessutom 
tagit sina första poäng (två stycken) i senaste racet samtidigt som han 
spöade båda Ferrariförarna på banan. Notera att även Giovinazzi har två 
poäng efter första racet i år. Kanske är motivationen tillbaka så att vi 
får behålla Kimi även nästa säsong?

Den sportsliga biten har även den justerats i år under säsong-
en samtidigt som den kan påverka kommande säsong. Till exempel 
anmäldes Racing Point av Renault och Ferrari för att man hade kopierat 
Mercedes 2019-bil och man preciserade det genom kylningssköldarna 
på framhjulen. Detta utreddes och det bevisades att man på något sätt 
hade fått tillgång till Mercedes ritningar och att de följaktligen inte 
utvecklat dessa själva, vilket man måste. Det slutade med böter och 
poängavdrag, men inte att man måste ta bort utrustningen då man 
redan lärt sig hur den skall se ut.

Mercedes överlägsenhet har även granskats och ett vapen man har 
haft är deras så kallade party mode av motorn som nästan alla team 
har, men kanske inte lika effektivt som hos Mercedes. Det innebär att 
man kan mappa om motorn inför kvalen för att ge en extra effektkick 
vid ett fåtal kvalvarv utan att riskera hållbarheten hos motorn. Denna 
mappning används således inte vid racen då det skulle äventyra 
motorns hållbarhet. Det man gjort nu från och med Mugelloracet, är att 
man förbjudit sådana party mode, och det gjordes genom att man nu är 
tvungen att ha samma motormappning vid kval som vid race. Man ser 
att detta har påverkat Mercedes, men givetvis de andra teamen också. 
Bra tycker jag då det jämnar ut oddsen en del. Vid de senaste racen där 
Mercedes med Lewis Hamilton och Valteri Bottas tvingats ner i kön på 
grund av diverse händelser såsom bestraffningar eller förarmisstag, så 
ser man att de haft svårare att ta sig uppåt i fältet. Detta har åter väckt 
tankarna på omvänd startordning som vi nämnt tidigare. Här tänker 
man sig ett kvalrace där den omvända startordningen baseras på förar-
positionen i serien. Resultatet i detta race blir sedan startordningen i 
det längre race två. Det kan bli så att man inför detta som ett test redan 

under nästa säsong, eller möjligen att det introduceras först säsongen 
2022 då man går över till ett helt nytt reglemente.

TEXT: AYHAN DIZDAR
FOTO: OFFICIELLA BILDER FRÅN FORMULA1.COM
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FERRARIS DRIVLINA ÄR ÖKEN…
TEXT: NIHAT DIZDAR
OFFICIELLA BILDER FRÅN FORMULA1.COM OCH ALFA ROMEO RACING ORLEN – SAUBER GROUP (WWW.SAUBER-GROUP.COM)

Som rubriken denna gång antyder så sammanfattas årets F1-säsong 
så här långt ungefär som så: öken. Det är helt uppenbart att alla de 
team som kör med drivlina från Ferrari lider stora kval så här långt i 
F1-cirkusen, för det är nästan så man kan säga lite drygt halvvägs in i 
säsongen. Vi har avverkat Spielberg racehelg 2, Ungerns GP, Silverstone 
1 och 2, Barcelona, Spa, Monza och nu senast Mugello i Toscana som 
är nytt för året då vissa tidigare banor strukits från årets kalender, av 
känd orsak. Är ganska trött på den frasen.

Ferrari själva, Alfa Romeo Orlen Racing och Haas Racing är rena 
slagpåsar som ser sig varvade minst en gång i varje race så här långt. 
Hur kan då förfallet vara så fundamentalt? Ja det kan man ju verkligen 
undra, speciellt för Ferrari med de enorma resurser de sitter på. Det har 
varit mycket spekulation på många forum och sammanfattningsvis kan 
man utan tvekan konstatera att detta INTE är bra för F1-sporten. Nog 
om det nu!

Racen då för Alfa Romeo? Ja, låt oss ta det från Spielberg och race-
helg 2 och fram till nu senast i Mugello, när jag skriver detta.

Österrike - Spielberg 2
Kimi kvalar in på 16:e och Giovinazzi på 19:e, 3,2 sekunder efter 

Hamilton som var snabbast. Vad skall man säga? Racet blir lycklig-
tvis inte lika katastrofalt, Alforna slutar på 11:e och 14:e plats med 
Kimi i topp, däremot är båda varvade. Till råga på allt så kör de båda 
Ferraribilarna med Leclerc och Vettel ihop i första varvet och bryter. 
Inte mycket mer att säga. Att Alfan har bättre racefart än kvalfart är 
ganska uppenbart.

Ungern – Hungaroring
Nattsvart kval för Alfa, plats 19 och 20 det vill säga botten! 

Haasbilarna återfinns också i botten där nu Williams med Mercamotorer 
är snabbare. Illa, illa!

Racet är inte mycket bättre där Kimi slutar på 15:e plats och 
Antonio på 17:e men tack och lov är man före båda Williamsbilarna och 
är splittade i listan av en Haas. Känns redan här som att kampen för 
Alfa kommer stå mellan bilarna med Ferraridrivlina. Bara att glömma 
detta race också.

Storbritannien – Silverstone 1
Kval. No comments eller kommentarer överflödiga…

16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:27.158
17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING 1:27.164
18 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING 1:27.366
19 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:27.643

Racet då? Ja P14 och P17 med Antonio före denna gång. Väldigt 
jobbigt för Alfa. Inga poäng så här långt och man är inte ens i närheten. 
Det är näst intill omöjligt att ta poäng om man inte klarar att ta sig till 
Q2 visar statistiken, och det har man inte lyckats med i år. Ett rejält 
steg bakåt med andra ord, jämfört med fjolårssäsongen. Ytterligare en 
racehelg på Silverstone kan bli riktigt jobbig.

Storbritannien – Silverstone 2
Kval, 1,7 sekunder efter täten

19 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING 1:28.433
20 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING 1:28.493

I racet blir det lite bättre där man är före båda Williamsbilarna och 

Kimi är före en av Haasbilarna då Magnussen bryter. P15 och P17 slutar 
det med. Inget och skriva hem om egentligen.

Det enda roliga i det här racet var väl att Red Bull med Verstappen 
lyckas vinna och slå båda Mercorna genom smart taktik. Det behövde F1!

Spanien – Barcelona
Det känns nu som upprepning av tidigare race, Kimi kvalar som 14:e 

och Giovinazzi sist på P20. Det finns dock en liten positiv notis och det 
är att man inte är mer än 0,9 sekunder efter i Q1 och Kimi tar sig till Q2 
där han är 1,3 sekunder efter Hamilton i täten. Är det månntro en liten 
ljusning vi ser inför racet?

Nej tyvärr, det kan väl sammanfattas så här: en bild säger mer än… 
Ja ni vet, det var det där med Ferraridrivlinan.

14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING 65 +1 laps
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 65 +1 laps
16 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING 65 +1 laps
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 65 +1 laps
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 64 +2 laps
19 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 64 +2 laps
NC 16 Charles Leclerc FERRARI 30 DNF

Något måste göras men frågan är vad? Kan inte vara lätt att heta 
Binotti i dessa dagar och inte Vasseur heller.

Belgien – Spa Francorchamps
Nu är vi åter på klassisk F1-mark med denna spektakulära och 

dramatiska bana. Det är lite med blandade känslor man befinner sig 
här anar man, med tanke på förra årets oerhört tragiska krasch i F2. 
Där omkom ju den unge fransmannen Anthoine Hubert så olyckligt 
efter en våldsam avåkning. Det var i samband med en kollision med 
amerikanen Juan Manuel Correa strax efter Eau Rouge i den snabba 
Raidillonkurvan.

Det måste vara med oro i sinnet som Alfa Romeo-stallet förbereder 
sig för helgen i Spa och likaså övriga bilar med Ferraripaketet bakom 
förarna. Detta är nämligen en av F1-kalenderns snabbaste banor 
tillsammans med Monza och Silverstone. Hos Alfa Romeo är de fullt 
medvetna om Ferrarimotorns låga effektuttag jämfört med Mercedes, 
Renault och tydligen också Honda. Det pratas om över 30hk mindre 
effekt vid full gas på de snabbaste partierna och ”partymode” aktive-
rat. Det spelar helt enkelt i en annan liga.

Kvalet visar tyvärr att farhågorna inför denna helg var sanna. 
Leclerc P13, Vettel P14, Räikkönen P16, Grosjean P17, Giovinazzi P18, 
Magnussen P20. Samtliga Ferrarimotoriserade ekipage var mer än 1,3 
sekunder efter Hamilton som inte ens var snabbast i Q1 men väl i Q3. 
Båda Ferraribilarna tog sig dessutom bara till Q2.

Ingen kul racehelg precis Men, det finns ett litet men denna racedag 
på anrika Spa Francorchamps. Det som sker är faktiskt att snabbaste 
”Ferraribil”, om vi kan kalla det så, blir faktiskt Kimi i sin rödvita Alfa 
Romeo. Han slutar på helt klart godkända, med tanke på vad vi sett så 
här långt in i säsongen, P12, strax före de två Ferraribilarna. Det fann 
sig även så att Kimi faktiskt passerade en Ferrari (Vettel) två gånger 
denna dag under racet. ”Vad är det som händer egentligen?” var det 
nog många som tänkte. Pinsamt värre för Ferrari!

Tyvärr kraschar Giovinazzi i den andra Alfan redan på varv elva efter 
en sammanstötning med George Russel i en Williams. Lyckligtvis blir 
ingen skadad.

Italien – Monza
Återigen en höghastighetsbana med allt vad det innebär efter erfa-

renheten från snabba Spa. Faktiskt ser det lite ljusare ut för Alfa där 
Kimi lyckas ta sig till Q2 och kommer att stå som bil 14 på ”gridden” 
med Leclerc bredvid sig på plats 13. Giovinazzi har det åter jobbigt och 
kvalar som nr 18.

Racet då? Ja, detta skulle ju bli en triumf för Ferrari och Italien 
hoppades ju alla Italienfans inför årets säsong. Ferrari var så snabba 
här senast och tro det eller ej, de skulle få hissa den italienska flag-
gen den här gången också om än med en högst oväntad segrare. Ett 
mycket stökigt, märkligt och inte minst spännande lopp ända in över 
mållinjen slutade nämligen med Paul Gasly i AlphaTauri i topp. En större 
skräll kan man inte vänta sig med tanke på hur säsongen sett ut med 
Mercedes dominans, Racing points Mercedesderivat som är ruskigt 
snabba, Renaultbilarna som också börjat hitta rätt liksom McLaren och 
nu slutligen också Hondamotoriserade AlphaTauri i topp. Wow, vad mer 
finns att säga!!! Forza Italia! Otroligt kul för Gasly också som ju blev 
petad från moderstallet Red Bull Racing ner till just AlphaTauri. Snacka 
om skön revansch.

Alfa då undrar ni såklart? Jodå, Kimi slutar på 13:e plats och Gio 
på P16. Åter en jobbig helg för Ferraribilarna, Haas P12 och DNF, Alfa 
Romeo P13 och P16, Ferrari DNF och DNF. Tack och lov att ett italienskt 
stall vann idag tänker nog de flesta italienare inklusive Ferrari- och Alfa 
Romeo-fansen.

Stökig helg var det som sagt men ändå kul att se att det inte var 
något av de typiska stallen i topp. Vad sägs om AlpahTauri (Gasly) P1, 
McLaren (Sainz) P2 och Racing Point (Stroll) P3. Riktigt kul måste man 
ändå få säga. 

Italien – Mugello
Då var det dags för en av överraskningarna i årets kalender, nämli-

gen att Mugello i Toscana står som värd för F1. Spännande värre med 
en ny bana som inte är för snabb och inte för teknisk heller. Mer eller 
mindre ny mark för de flesta förarna på banan och därmed upplagt för 
överraskningar.

Kimi kvalar återigen hyfsat och tar sig till Q2 där han blir P13, strax 
före Vettel. Det är ok och ger hyfsat bra möjligheter att ta poäng om han 
får lite hjälp av andra bilar som eventuellt bryter, och inte minst under 
förutsättning av att Alfas egen racestrategi funkar. Giovinazzi har det 
fortsatt jobbigt där han kvalar som P17.

Ett galet race blev det med två rödflagg och åtskilliga gulflagg, åtta 
bilar som bröt och en överraskning på pallen i form av Alexander Albon i 

Red Bull. Således hans första podiumplats under premiäråret i F1 vilket 
får ses som mycket imponerande efter så kort tid. Han har faktiskt varit 
nära två gånger tidigare men då blivit avknuffad, båda gångerna av 
Hamilton. Oturen förföljer Giovinazzi då han kraschar ganska våldsamt 
på varv fem när han kör in i Magnussen efter en omstart vid gulflagg 
och säkerhetsbil där bland andra Verstappen hamnat i gruset och inte 
kommit loss. Får nog säga att det var en ytterst tveksam startprocedur 
av säkerhetsbilen som bestämde sig för att släppa fältet väldigt sent 
varför vissa bilar längre bak i ledet trodde att starten redan gått och 
därför kraschade rakt in i framförvarande bilar. 

Alla får därför åka in och ställa sig i depårakan och förbereda sig för 
omstart. En ganska ovanlig syn, men inte i detta race där det sker två 
gånger.

Som jag sade, kanske ett bra läge för Kimi att plocka poäng om allt 
stämmer, och visst gör det det. Kimi slutar nia och tar därmed sina för-
sta poäng för året. Egentligen slutade han åtta i loppet men fick tyvärr 
en bestraffning på fem sekunder i samband med en tidigare gulflagg då 
han valde att köra in i depå för däckbyte. I samband med det korsade 
han de heldragna vita linjerna in mot depån.  Giovinazzi tog som bekant 
också en niondeplats under första helgen i Österrikes GP. 

Nu har således Alfa Romeo Racing Orlen skakat ihop fyra mäster-
skapspoäng och ligger därmed på åttonde plats, före både Haas och 
Williams. Vi får hoppas på fler poäng framöver då det helt klart visat sig 
att man börjar få bättre ordning på bilen, inte minst genom att man tyd-
ligt kör jämnt med Ferrari och kanske till och med är lite snabbare över 
ett helt race. Låt oss se vad som händer framöver.
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KLUBB-SHOPPEN

www.alfaromeo.org

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

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

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

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

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

Den vanligaste försäkringen är tillgänglig för minst 20 år gamla 
fordon, i originalskick eller med smärre tidstypiska förändringar. 
Fordonet får endast användas i hobbysyfte, aldrig som 
bruksfordon, det fordras att bilägaren har en vardagsbil och det 
finns krav på bilens förvaring och utrustning. Årspremien för 
helförsäkring är för närvarande från 950:-, beroende på värde 
och årsmodell.

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

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

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

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

Fotografier:
Avsikten med bilderna till MHRF-försäkringen är att de skall 
dokumentera bilens skick, vilket är nog så viktigt om en skada 
skulle inträffa. Det ligger alltså i bilägarens intresse att ordna bra 
bilder! Hemsidan och ansökningsblankettens baksida visar att 
det inte krävs något märkvärdigt, endast tydliga bilder av bilens 
samtliga fyra sidor, inredning samt motor- och bagageutrymme. 
Bilder på papper skall vara av god kvalité och utskrivna på 
arkivbeständigt fotopapper. Format minst 10x15 cm, fler bilder 
utskrivna gemensamt på A4 accepteras också. 

Bildexempel, bra resp. odugliga foton:

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

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

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

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

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

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

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

För oss på HRM Bil är Alfa Romeo en självklarhet, inte ett val. Passionen  
för Motorsport och bilar med själ är vad som driver oss framåt. 

Alfa Romeo föddes ur motorsporten och även vi har motorsport i vårt  
DNA, för med racingteamet Henrik Roos Motorsport (HRM) vann vi tre 

 banracing SM under tidigt 2000tal.

Välkommen till HRM Bil, vi kan det vi säljer.

Nya Giulia GTA


