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D
et stora P:et kastar sin skugga över 
tillvaron. Det börjar bli ett lite tjatigt 
konstaterande men det går inte att 
bortse ifrån. De inskränkningar pan-

demin innebär i vår vardag är en sak och i sig 
jobbigt nog. Vad de innebär för de som insjuk-
nat svårt och för deras anhöriga vill jag helst 
inte tänka på. Osäkerheten om hur pandemin 
utvecklas betyder också att det är svårt att 
planera för framtiden.

Club Alfa Romeo räknar sitt ursprung tillba-
ka till 1954. Det betyder att vi fyller 65 år 2021! 
Hur ska vi fira det? Vid tidigare jubileer har vi 
bland annat ordnat en stor träff med interna-
tionellt deltagande, utställare med mera på 
Gärdet i Stockholm och fest på kvällen. Går 
det att genomföra något sådant i år? Kommer 
vi att kunna genomföra 1 maj-träffen på 
Skokloster eller tvingas vi ställa in även 2021? 
Kommer vi att kunna delta på Krapperup? 
Kommer vi att kunna ha ett årsmöte på vanligt 
vis eller ska det bli helt online? Kommer det 
att vara möjligt att genomföra banmöten och 
Challenge-tävlingar?

När detta skrivs har regeringen precis 
kungjort att folksamlingar ska begränsas till 
åtta personer. Inledningsvis ska gränsen gälla 

under fyra veckor. Sedan får man se. Vad 
som gäller i mars när årsmötet ska hållas vet 
vi inget om. Är det åtta personer, femtio, eller 
någon helt ny gräns? Som det är nu räknar vi 
med ett årsmöte helt online.

Ett vaccin sägs vara på väg. Det kanske 
innebär att pandemin ebbar ut under våren. 
Men det kan också vara ett rent önsketän-
kande. Vi kan bara vänta och se. Under tiden 
försöker vi hålla så många möjligheter som 
möjligt öppna. Vi får planera för olika scenarier 
och försöka skapa så stor handlingsfrihet som 
möjligt. 

Pandemi eller inte. Nu väntar jul- och nyårs-
firande och jag vill passa på att önska er alla 
en god jul och ett gott nytt år. Ta hand om 
varandra, visa distans på rätt sätt och hitta bra 
sätt att visa närhet och omsorg. Klappa Alfan 
eller Alforna och de andra bilarna med för den 
delen. Hitta någon bra julklapp i klubbshop-
pen. 

Nästa år tar vi nya tag och ser till att 
65-åringen förblir pigg och vital!

 

STYRELSEN 2020
ORDFÖRANDE

ROBERT HULTMAN
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ROBERT SCHMID
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JOAKIM LANDELIUS
TEL: 0739 46 24 56
MAIL: MEDLEM@ALFAROMEO.ORG
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WWW.ALFAROMEO.ORG

SALUTI!
ROBERT HULTMAN

I SKUGGAN 
AV DET 
STORA P:ET
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MIKAEL ERIKSSON FUNDERAR   MAGNUS PETSEN FUNDERAR   

LÄNGTAN EFTER LUGN EN LJUSARE FRAMTID
S

å då håller du årets sista Klöverblad i din 
hand, från ett år som inte varit likt något 
annat år i klubbens långa historia. Periodvis 
har det varit lite trögt att få ihop tidningen då 

det inte har hänt så mycket på evenemangsfronten 
detta år men med hjälp från ett allt större antal arti-
kelförfattare tycker jag själv att det blivit rätt så bra 
tidningar. 

I detta nummer har vi hela tre artiklar om elbilar, något 
jag faktiskt är lite förvånad över. Själv är jag ju lite av ett fos-
sil som mest gillar gamla bensindrivna bilar men lite av mina 
negativa känslor inför det som verkar oundvikligt, elektriskt 
framdrivna Alfor, dämpades när jag först läste om den 
fantastiska Totem GT Electric som Henrik Paulander skrivit 
om och sedan ramlar på italienska Clubalfa.it´s artikel om 
Romeo Ferraris racingsatsning med Giulia ETCR. Framtiden 
kanske inte är den grå sörja som jag såg ändå…

Jag har skrivit förr om att fler skickar in bidrag, några 
dessutom på återkommande basis och detta känns som 
en trend som håller i sig. Själv tycker jag att det är intres-
sant att läsa om vad andra har för sig med sina bilar eller 
om deras historia med Alfa Romeo genom åren och det är 
faktiskt så att de allra flesta har en historia att berätta med 

J
ag upplever en underbyggd stress just nu med 
tanke på pandemin har jag märkt. Från början 
hade jag en ganska rörlig inställning till covid-19 
och tog det nog inte på rätt allvar. Nu tänker jag 

annorlunda och börjar bli expert på handspritsrutiner 
och att handla mat vid rätt tid på dygnet. Men för att 
ändå försöka få ut något bra av detta så är det ju fak-
tiskt ingen pandemi i fristaden garaget. Därför har jag 
gjort upp en schematisk disciplin på hur denna vinter 
ska fördelas i tid mellan arbete, familj och bilbyggande. 
Jag ska hålla den bedriften för mig själv utan att påtala 
det för någon, men covidtid ska få bygga min bil. Utan 
pandemi hade den helt enkelt inte blivit färdig. Tiden 
finns ju om man får sitta i garagekarantän och undvika 
att bli sjuk förstås. Något positivt måste försöka utvinnas 
ur detta elände för att mildra den depression som nog 
många precis som jag känner. Så nu har tidsplanen spi-
kats ihop med kuslig precision. Så byte skärmkanter bak 
ska vara klart innan lucia som ändå inte får firas. Trösklar 
skall bockas till och svetsas på plats innan julhandeln 
når sitt crescendo. Men just det, ingen sådan shopping 
heller i år utan det får bli näthandel. Tur att man har 
stora barn som ändå föredrar kontanta presenter. Sedan 
väntar julledighet och direkt efter Kalle Anka kanske man 
ska spackla ett varv för att sedan slipa efter julottan 
som ändå inte blir av på juldagen. Annandagsrean kan 
ju besökas på någon trevlig webbutik för bildelar och till-
behör. Kanske en provstart av Busson utan avgassystem 
för att fira in tolvslaget på nyårsafton. Som en liten dov 
salut i vinternatten då inga raketer ändå skjuts eftersom 
hunden då blir normal igen först efter trettonhelgen. 
Sedan följer mellandagar utan umgänge då inredningen 
skall fixas till, städas och justeras. Chassiet ska uppgra-
deras och renoveras, nya bränslerör skall sväras på plats 
under norrskenet och kanske i slutet av vintern tittar en 
färdig bil ut ur garaget när vårsolen börjar värma igen. 
Skapad ur pandemi och långa mörka Jämtlandsnätter. 

Nej skämt åsido. Givetvis så kommer min lilla familj 
fira jul precis som vanligt med alla ingredienser men utan 
helgbesök som annars är brukligt. Julskinka kommer 
tillredas och knäck kommer kokas. Jag tror det blir en 
annorlunda jul i år men jag tror den är precis lika viktig 
som ovanlig. Vi behöver lugn i den hysteri som pågår 

MANUS/MATERIALSTOPP 2021 
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
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världen över just denna jul. Bara försöka känna lugnet. 
Bara försöka njuta av våra närmaste och känslan av att vi 
ändå inte kan göra annat just nu. Det är okej att inte göra 
någonting. Inga dåliga samveten för att man inte hinner 
besöka allt och alla. Det kommer förhoppningsvis en tid 
för det också längre fram. Försöka hitta de små elemen-
ten som är viktiga i livet trots elände och deprimerande 
läsning i alla nyhetsspalter vi läser. Vi måste få ladda om 
för att orka.

Men detta om att covid ska få bygga klart min bil var 
faktiskt inget skämt. Det ska banne mig bli så för jag ska 
se till att det blir verklighet. Kalendern skall fyllas med 
exakta milstolpar och mål för att karantänen skall fyllas 
med produktiva aktiviteter. Det är viruset skyldigt mig 
med tanke på allt vi alla får försaka under denna prövning. 
Därför ska jag göra som jag häcklat andra för att göra i tid 
och otid. Jag tänker starta en blogg med denna i mångas 
ögon säkert helt menlösa aktivitet. Men för mig är den 
aktiviteten helt nödvändig och tillfredställande. Jag ska 
dela med mig av min väg att hantera karantänen denna 
vinter.

Jag vill att alla får en så underbar jul som det någonsin 
är möjligt! Ta vara på känslan av att få längta efter lugn. 
Det tänker jag göra tillsammans med min familj.

PS. Bilen som skall bli klar denna vinter är givetvis en 
AR75 Milano. Besiktningstid bokad till 14 maj. Man måste 
ha mål…

anknytning till vårt gemensamma intresse. 

Kort sagt: Fortsätt att skicka in bidrag eller kontakt 
någon i redaktionen så hjälper vi till att få ihop en artikel!

Den rådande situationen med smittorisk och rekommen-
dationer från myndigheterna om hur vi skall umgås sätter 
dock en del käppar i hjulen för Klöverbladsredaktionen. 
Den planerade del två av artikelserien om kvinnorna i Alfa 
Romeo värld uteblir i detta nummer men en lösning för att 
få till en artikel till nästa nummer finns i planeringen och 
inledande samtal inför reportageresor är redan gjorda.

Planering ja…hur kommer 2021 att bli? Kommer det 
att hållas några träffar, bandagar eller tävlingar i CAR 
Challenge som i sin tur resulterar i artiklar i tidningen? Om 
detta vet vi inget i skrivande stund men redan nu kan man 
läsa på hemsidan alfaromeo.org att årsmötet kommer att 
hållas digitalt. Mer information kring detta lär komma i nästa 
nummer av Klöverbladet samt på alfaromeo.org.

Förhoppningsvis ändras snart förutsättningarna för att 
umgås så att den sedvanliga, socialt viktiga verksamheten 
som både CAR och andra arrangörer står för kan ta fart 
igen och vi kan träffas och umgås som brukligt kring våra 
bilar.

En annan förhoppning inför framtiden är att styrelsens 
arbete med att få med fler ägare av Alfa Romeos bilar i 
vår gemenskap ska bära frukt. Detta nummer av tidningen 
kommer som ett led i detta arbete att distribueras ut till 
ägare av nyare modeller som kanske inte upptäckt Club 
Alfa Romeo Svezia än. Givetvis vill vi ju ha med de som 
kanske är nykomlingar i Alfa Romeos värld i vårt gäng; ju 
fler vi är desto roligare har vi!

En ljusare framtid, precis som rubriken för denna text 
säger, det är det som vi tror på nu: Ett soligt 2021 med fina 
dagar på kurviga sommarvägar. Intensiva tävlingar i CAR 
Challenge där redan nu ett rekordstort antal deltagare som 
anmält sitt intresse för att vara med och tävla nästa säsong. 
Vi tror också på rader av blänkande italienska skönheter på 
1:a majutställningarna och andra träffarrangemang.

Givetvis med många nya medlemmar som vi kan lära 
känna och givetvis med Alfa Romeo.

//REDAKTÖR´N
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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

2020 är på väg mot sitt slut. Det blev ett år som sent, 
eller om ens aldrig, skall glömmas…

Det har skett så mycket i år, så allt kan jag aldrig 
få ner i denna text. Däremot skulle jag vilja ta tillfället 
i akt och tacka alla de som ställt upp för denna klubb 
på olika sätt under året. Allt från våra medlemmar 
och annonsörer till alla de som lägger ner många 
timmar av sin fritid på att sköta det arbete som krävs 
avseende en bilklubb av den här storleken. I runda 
tal är vi 1000 aktiva medlemmar. Det krävs en hel del 
logistik kring både ekonomi, planering och genom-
föranden av till exempel nationella banmöten, CAR 
Challenge-tävlingsverksamhet, klubbtidningen du 
läser just nu samt alla initiativ från enskilda medlem-
mar, avseende mindre lokala träffar och möten med 
mera som de anordnar runt om i hela vårt land. Ingen 
nämnd och ingen glömd!

2021 kommer inte bli opåverkat av allt det som 
hänt/händer 2020, men vi får göra vårt bästa av 
situationen, både vad det gäller oss själva och våra 
älskade bilar. Alfa Romeo är och förblir vårt stora 
gemensamma intresse, bilmärket har nu funnits i 
110 år och jag vill att det skall få leva vidare i samma 
anda som det alltid har varit för mig. En bil som inte 
är för alla, den är mer än ”bara en bil”. Den är en 
avbild av något som jag själv älskar och brinner för, 
den skänker mig så mycket glädje varje dag. Jag 
blir glad av att bara se den stå där och jag blir ännu 

gladare när jag får köra. Den fungerar och är lika 
rolig såväl på sommaren som på vintern, den går att 
använda till det mesta och den är bara min. 

God Jul och ett Gott Nytt År!
CIAO!

Skriv i Klöverbladet
Min dröm-alfa. 

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

Varför?

VI FÅR GÖRA VÅRT BÄSTA 
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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.

Sugen på en Alfa-träff?

Sitt inte och vänta. 

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

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

Vill du ha lite tips och råd eller stöd 
så hör av dig till någon i styrelsen. 

Kontaktinfo på s. 3 i tidningen.

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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BEHÖVER DIG SOM ALLTID

CLUB ALFA ROMEO

Snart är det årsmöte i vår klubb ännu en gång.
Datum och plats meddelas i nästa nummer.

Årsmötet är det forum där medlemmarna verkligen kan påverka om man så önskar. 

Om man har synpunkter tips, råd eller krav tveka inte 
att kontakta valberedningen enligt nedan. 

 

Precis som alltid är Valberedningen mycket tacksam för all hjälp, 
alla tips och alla synpunkter vi kan få i arbetet med att ta fram en styrelse inför 2021.

Du som vill påverka, driva idéer eller bara delta i arbetet med att leda och utveckla en av 
Sveriges äldsta och kanske mest välskötta märkesklubbar är varmt välkommen att höra av dig.

 
Känner du någon som kan vara lämplig tveka inte utan hör av dig till 

Valberedningen och namedroppa vederbörande.

Valberedningens nomineringar presenteras på hemsidan två veckor före årsmötet 

Väl mött!

 

Valberedningen Club Alfa Romeo Svezia
 Björn Nilsson Robert Hagblom
 0707-833 738 0708-144 949

Mail: valberdningen@alfaromeo.org

ÅRSMÖTE 2021
Årsmötet kommer att ske den 20 mars 2021 

och bli ett årsmöte helt online, utan något fysisk möte. 

Eftersom utsikterna för hur pandemin kommer att 
utvecklas är svårbedömda bestämde vi oss för att 

genomföra årsmötet helt och hållet ”virtuellt”. 

Det innebär naturligtvis också att det inte blir någon 
årsmötesmiddag eller andra evenemang i samband 

med årsmötet. 

Vi räknar med att återuppta stafetten 2022 
och då ha ett årsmöte i Stockholm.

Styrelsen i Club Alfa Romeo Svezia

Club Alfa Romeo 
Svezia



OLIKA SOM BÄR – vi möter två Giulia* 952 och deras ägare

TEXT: MIKAEL ERIKSSON, RICKARD TOMASSONE OCH ROBERT SCHMID
FOTO: MIKAEL ERIKSSON OCH RICKARD TOMASSONE Q

uadrifoglion är givetvis en makalös skapelse 
men det är få som har möjlighet att köpa 
den. Istället riktar de flesta blicken mot 
något av de mer modesta alternativen. Där 

går det att välja mellan antingen en 2-liters bensinare 
eller 2.2-liters diesel med olika effektuttag och utrust-
ningsnivåer. Giulian är fortfarande troligtvis en av de 
bästa bilar Alfa Romeo har byggt.

Hur mycket ”själ” finns det då i en ny, massprodu-
cerad Alfa Romeo? 

När Alfa Romeo 2015 lanserade sin senaste modell med det klassiska namnet Giulia gick 
ett sus genom bilvärlden. Giulia Tipo 952 var den första bakhjulsdrivna sedanmodellen från 
Alfa Romeo sedan Alfa 75 gick ur tiden 1992 vilket fick många Alfistihjärtan att öka takten. 
Mest uppmärksamhet fick toppmodellen Quadrifoglio** som med Alfa Romeos testförare 
Fabio France bakom ratten, avslappnat klädd i t-shirt och jeans, satte tiden 7 minuter och 
32 sekunder på Nürburgrings legendariska ”Nordschleife”.

Klöverbladet träffade två genuina Alfisti med var 
sin Giulia i ett höstfint Lidköping. Med sig hade de 
två till synes likadana bilar men snart stod det ganska 
klart att precis som med alla andra Alfa Romeo så 
var det två unika individer.

Rickard Tomassone är för många i klubben 
känd som den som bland annat ligger bakom våra 
uppskattade pizzaträffar på Trattoria Alberobello i 
Stenungsund. Han har också anordnat ett par så 
kallade D.R.I.V.E.-träffar där deltagarna har åkt en 
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mot originalets 180 och 450 Nm. Nu nöjde sig inte 
Robert med mer effekt. Bilen är sänkt 25 mm och 
via Ebay inhandlades en uppsättning med Veloce/
Ti-bromsok från USA som kompletterades med hål-
borrade skivor från Zimmermann, 330 mm fram och 
320 mm bak. Bromsbeläggen har uppgraderats till 
EBC Yellowstuff och vid en resa till Squadra Tuning 
fick bilen en modifierad programvara med tillhörande 
DNA-vred där numera ”race-mode” är tillgängligt. 
Roberts egen beskrivning av bilen är att den är som 
ett Kinderägg: tre bilar i en bil. Ena dagen används 

trevlig långtur på roliga vägar i Västsverige. Rickard 
har en bakgrund med flera Alfor där allt började 1998 
under hans studenttid. Hans granne tyckte att han 
borde byta upp sig från sin egenhändigt renoverade 
Fiat 127 Comfort till en mer representativ italiensk 
vagn, nämligen grannens 75 TS. Så blev det och 
förutom kortare perioder med andra märken har han 
därefter hunnit med ytterligare en 75 TS som nytt-
jades som inspirerande vinterbil, en 156 JTS och en 
Bussoförsedd 156 SW 2.5 som följdes av en Giulietta 
JTDm. När så Giulian lanserades läste han alla de 
lovord som motorpressen skrev om bilen och han 
blev förtjust i designen. Efter att han och kollegan 
Ove varit i Skövde och provkört en vit Giulia med 180 
hästars diesel (bilen som sedan blev Robert Schmids) 
var han fast besluten om att det skulle bli en Giulia. 
Den skulle vara klassiskt Alfa rosso och han ville ha 
sportstolar i tobaccobrunt skinn. Giuliettan såldes till 
förmån för Rickards första helt nya bil och i juni 2017 
hämtade han ut sin röda Alfa Romeo Giulia Veloce 
Q4 2,0 TB på Holmgrens bil i Skövde.

Robert Schmid är också en välkänd profil i Club 
Alfa Romeo Svezia, både som flitig deltagare på 
banmöten och numera också som sekreterare i klub-
ben. Robert formades redan som liten till vad som 
komma skulle när han ”torrkörde” morbror Tommys 
skrotade bilar. Än idag kommer han ihåg den rikliga 
instrumenteringen och hur han drömde om en fram-
tid med både körkort och Alfa Romeo. Så blev det. 
Första bilen blev en Alfasud som han snart körde slut 
på för att sedan byta upp sig till en Alfasud Ti från 

-82. Efter ett par år köptes en Alfetta av legendariske 
Alfa Romeohandlaren Franco Landini i Vänersborg. 
Så småningom beställdes en ny, vit 75 TS av Landini 
men när det var dags att hämta ut bilen stod det en 
röd 75 TS med aluminiumfälgar i bilhallen… Som 
sagt, Landini var en legendarisk Alfahandlare! Genom 
åren har han hört till en av de mest flitiga deltagar-
na på våra banmöten med allt från framhjulsdrivna 
Alfasud och 33, via bakhjulsdrivna 75 TS och 3,0 
V6 till (om igen) framhjulsdrivna GTV 916. Efter ett 
par 159:or köpte han 2010 en Alfa 33 igen som blev 
den (ö)kända ”Klistermärkesalfan”. Efter 33:an blev 
det en 147 GTA som utvecklades under några år för 
bankörning, men 2018 sålde han den då välprepa-
rerade GTA:n för att istället köpa en bakhjulsdriven 
Alfa Romeo igen, en vit Giulia Super 2,2 JTDm av 
2017 års modell som varit demobil på Holmgrens Bil 
i Skövde.

Redan här skiljer sig bilarna alltså åt. I Rickards 
Veloce sitter en tvåliters bensinmotor med så kallad 
Twin Scroll-turbo där effekten ligger på 280 hästkraf-
ter med ett maximalt vridmoment på 400 Nm. Enligt 
Rickard ger detta mycket trevliga prestanda och 
en lättkörd bil som passar lika bra på bana som på 
långsemestern till Italien.

Roberts bil fick däremot en behandling av 
Nederländska Alfa Romeospecialisterna Squadra 
Tuning direkt när bilen var köpt. Styrdonet för moto-
relektroniken skickades till Squadra Tuning och när 
det kom tillbaka och Robert monterade det leverera-
de 2,2-liters turbodieseln 242 hästkrafter och 520 Nm 

den som dragbil för att köra saker till tippen med 
släpkärra, för att nästa dag vara en underbar lång-
färdsvagn. När helgen kommer förvandlas den om 
föraren så önskar till en trackdayracer av rang för 
några inspirerande varv på något av klubbens ban-
möten!

Även om Rickards röda Veloce inte är lika modifie-
rad som Roberts vita dieselraket så är den inte helt 
orörd. En sats med fjädrar från Eibach sänkte Giulian 
med 25 mm och bromsarna har uppgraderats med 
en sats hålborrade skivor från tyska Zimmermann.

Rickard och Robert 
framför Garströms 
Konditori i 
Lidköping.

Ovan: En av 
favoritvägarna 
att rasta Giulia 
Kungälvsvägen- 
Edsvägen väster 
om Göta älv.

Nedan: Giulia i 
vinterskrud på 
Vemdalsskalet. En 
snowboard går in 
lätt i bagaget med 
fällbart ryggstöd.
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Både Robert och Rickard kör sina Giulior på vin-
tern också men även här skiljer sig bilarna åt. Medan 
Robert valt dubbade 225-däck till sin tvåhjulsdrivna 
bil har Rickard valt att köra på dubbfritt i samma 
dimension. ”Fyrhjulsdriften gör att det driver på bra 
även utan dubbar, problemet kommer ju när man 
skall ha stopp… Det finns liksom inte mer bromsver-
kan även om den driver på alla fyra.” säger Rickard. 
Båda skriver dock under på att Giulian klarar sig 
utmärkt i vårt klimat och att de elektroniska hjälp-
systemen fungerar fantastiskt bra. ”Bilen går otroligt 

bra i snö och halka med en fantastisk balans. Aldrig 
att den överrumplar en. Jag har tidigare kört BMW 
på vintern och den spelar inte ens i samma liga som 
Giulian.” säger Robert. Rickard fyller i: ”Jag har hunnit 
med en fjällresa med riktigt kalla dagar men Giulia 
startar lätt, kommer snabbt upp i temp med skön 
värme i kupén och effektiv defroster av rutor. Riktigt 
skönt med både rattvärme och trestegs stolsvärme. 
Från 2020 års modell finns det ju även stolsvärme i 
baksätet”.

Hur är det då med kvalitén på denna generation 

Alfa Romeo? Rickard har kört en bit över 8000 mil 
och Robert närmar sig samma sträcka men ingen av 
dem har haft några problem med sina bilar. Jo, det 
obligatoriska ”tanklocksproblemet” har båda haft. När 
temperaturen växlar till den kallare årstiden ändrar 
tanklocket form och följer inte längre karossens omgi-
vande linjer. Rickard som har haft nybilsgaranti på sin 
bil har fått tanklocket utbytt medan Robert åtgärdade 
sitt själv genom att bygga en liten fixtur och sedan 
forma tanklocket genom att värma det med en vär-
mepistol. Förutom detta har Roberts besvärligaste fel 

varit en trilskande vajer till huvlåset som nu är utbytt.
Å andra sidan säger båda att de aldrig, genom 

alla år de kört Alfa Romeo, fått stopp på bilen. ”Till 
och med när jag slog runt med min Alfa 75 TS på 
Kinnekulle -91 kunde jag köra bilen hem.” säger 
Robert.

Rickards bil har varit inne för en del garantiåtgär-
der. Han berättar själv: ”Nej jag har inte haft några 
större problem. Mer lycka faktiskt! Har jag en dålig 
dag och känner mig lite butter så råder en sväng i 
Giulian bot på det direkt. Har aldrig behövt bärgning. 

Ovan: Inredningen 
i tobaccofärgat 
skinn var ett av 
Rickards krav.

Ovan: Passo di 
Spluga på gränsen 
mellan Italien och 
Schweiz.

Nedan: Roberts bil 
har helsvart skinn 
i interiören.

Nedan: Nosen rör 
nästan vid asfalten 
när Robert går 
hårt in i Liton på 
Knutstorp Ring 
med sin Giulia.



hållandet till sin bil och kanske finns det berömda 
Alfaviruset på något sätt. Att de är äkta Alfisti är det 
ingen som helst tvekan om…

*Uttalas ”Julia”  **Uttalas ”Kvadrifoljo” och 
betyder fyrklöver.
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Det som har varit är mindre elektronisk hicka som 
avhjälpts med mjukvaruppdateringar eller under-
hållsladdning av batteriet när Giulia stått still eller 
körts korta sträckor emellanåt. 

Sen har vänster strålkastare bytts ut då det visat 
sig vara för tajt draget kablage som gjort att det 
nötts av efter ca 4000 mil. Var flera Giuliaägare som 
drabbades av det. Yttrade sig i att ”start & stop” 
inaktiverades och vänster helljus inte fungerade. 
Strålkastarspolningen på 35W-strålkastarna hade 
lite vek infästning och byttes ut mot kraftigare. Och 
en recall för ett bromsrör höger fram som på vissa 
2017-exemplar gnagde mot en rörklämma till en kyl-
slang intill huvudbromscylindern vid torpedväggen. 
På min låg inte röret emot men det säkrades med 
en bygel som distans. De som hade kontakt mellan 
bromsrör och kylarslang fick ett helt nytt och bättre 
draget bromsrör för höger fram.

Relativt lindriga barnsjukdomar för en ny bilmodell 
tycker jag. Det finns ju alltid på nya modeller oavsett 
märke. Det märks att Sergio Marchionne inte ville 
släppa ut modellen förrän han var nöjd”.

Val av serviceverkstad är ju en annan känslig his-
toria för många Alfa Romeoägare och dessa båda 
Giuliaägare är inget undantag. Robert är blixtsnabb 
när han svarar på frågan om han har någon favorit-
verkstad: ”Auto Alfa i Göteborg. De har haft hand om 
alla mina Alfor genom åren och nu lämnar jag även 
Giulian där. Under garantitiden fram till september 
2019 utförde jag tre kostnadsfria service- och garanti-
besök på Autolounge i Kungsbacka. Jag var nöjd med 
dem men efter att garantitiden gått ut har det blivit 
Auto Alfa igen. Sist var det ett kamremsbyte där jag 
själv skaffade delarna och killarna på Auto Alfa utförde 
jobbet. Jag betalade 3000 för delarna och arbetet 
kostade 3800 kronor, mycket överkomligt”. 

Även Rickard har en del att säga om verkstäder: 

”Jag tycker att många större verkstadskedjor lämnar 
mycket kvar att önska. Väljer hellre en mindre bilverk-
stad med genuint Alfaintresse och erfarenhet. De få 
gånger jag lämnat till Hedin bil har priset för service 
varit högre och kvaliteten låg och till och med brist-
fällig. Har avslöjat dem med att de inte bytt luft- och 
kupéfilter på min tidigare Giulietta men tagit betalt. 
Och på Giulia hade de sönder stötfångarfästet fram 
när de bytte strålkastarspolningen. Den missen för-
sökte de mörka och limmade tillbaka stötfångaren… 
Så nej, jag åker nu 14 mil enkel väg för att få topp-
service på Autolounge i Kungsbacka. Jag har även 
hört gott om Auto Alfa i Västra Frölunda, Power Car i 
Haninge och AR bil i Stockholm. Tycker det är tråkigt 
att så få auktoriserade verkstäder finns i Sverige men 
förstår att det blir så när kundunderlaget är så litet. 
En Alfa ägs ju oftast av en entusiast som servar sin bil 
själv. Det innebär ju att verkstäderna får ännu mindre 
att göra och att det inte är hållbart att upprätthålla 
verkstadslokaler och specialverktyg. Det blir lite olyck-
ligt när det kommer nya modeller som har garanti och 
krav på auktoriserade verkstäder i början. Men jag tror 
också generalagenturen för Alfa i Sverige varit efter-
satt. De borde satsa mer på reklam och erbjudanden 
för att få snurr på märket”.

Att både Rickard och Robert är nöjda med sina 
bilar är det ingen tvekan om. När jag frågar vad nästa 
bil blir för något tystnar båda två och efter en stund 
kommer svaret från Rickard: ”En ny Giulia kanske? 
En faceliftad Giulia Veloce Q4 fabrikssänkt och med 
fabriksmonterat drag utan den där jäkliga bonus 
malus-skatten. Sätt in ett laddbart AAA-batteri i skuf-
fen så borde det väl gå som miljöbil eller?” 

Robert håller med. Det som skulle kunna ändra 
på det skulle vara om behovet av större lastutrym-
me skulle uppstå, då faller valet på en Stelvio istället 
eftersom Giulians bagageutrymme troligtvis är bilens 

största nackdel.
”Sedan kan man ju drömma” fyller Robert i. ”En 

Quadrifoglio eller varför inte en GTAm? Det skulle ju 
sitta fint…”

Hur bemöts man då av omgivningen när man kör 
en modern Alfa Romeo? Jodå, båda vittnar om hur 
folk kommer fram på bensinstationer eller på snabb-
köpsparkeringen och tycker att det är en snygg bil. 
Sedan försöker de med varierande framgång uttala 
namnet de läser på bakluckan: ”G-u-l-j-i-a… G-u-j-l-
j-a? Jaha, det är en Alfa Romeo! Vad snygg den är!

Förutom från de där som ”vet” hur en italiensk bil 
är, i regel utan att någonsin har ägt någon själva, så 
är det uteslutande positiva omdömen man möts av.

Båda två har varit medlemmar i Club Alfa Romeo 
Svezia under en lång tid. Rickard gick med i CAR för-
sta gången 1998 och Robert redan runt -83/84, båda 
har haft kortare uppehåll under åren. Men det är en 
härlig öppen och prestigefri atmosfär där alla hjälps 
åt med stort som smått när det gäller våra bilar, tro-
ligtvis för att märket är relativt litet men entusiasmen 
desto större. Aktiviteterna i klubben har ju varierat 
genom åren men så är ju också livet. Det är medlem-
marna som gör klubben och det är medlemmarnas 
aktiva medlemskap som gör skillnaden. Med internet 
och sociala medier är det lätt att anordna träffar och 
ställa frågor när man stöter på patrull i garaget eller 
råkar bli stående någonstans. Ingen fråga är för dum 
att ställa.

Efter några timmars fotografering och snack 
med dessa två Alfa Romeoentusiaster och tillika 
Giuliaägare inser man att bilhobbyn likaväl kan bestå 
av en ”ny” Giulia som någon gammal 60-talsbil. Båda 
dessa herrar är lika entusiastiska över sina fina Giulior 
som någon som ägnat år i garaget med att renovera 
någon gammal klenod.

Troligen handlar det om inställningen och för-Nedan: Q2...hmm.

Nedan: Nosen rör 
nästan vid asfalten 
när Robert går 
hårt in i Liton på 
Knutstorp Ring 
med sin Giulia.
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FRAMTIDEN ÄR ELEKTRISK
AV ROBERT JAKOBSSON
FOTO: DIVERSE

N
u händer det. Vilket vi gillar det eller inte så 
pågår den stora omställningen till elektriskt 
drivna bilar för fullt. Jag vågar påstå att ingen 
bilplattform från och med nu kommer att 

utvecklas utan att ta hänsyn till möjlig elektrifiering. 
Alla stora globala bilföretag försöker lista ut vad som 
är bäst; En plattform som både kan innehålla Plug-in 
hybrider (PHEV) och rena Elbilar (BEV) eller om man 
ska satsa fullt ut på en kompromisslös elbilsplattform 
som Tesla, Porsche Taycan eller VW:s ID-bilar.

Inom EU jobbar man hårt för att skapa politiska 
styrmedel som siktar mot att nå målet om klimatneu-
tralitet till år 2050. Första delmålet att minska EU:s 
klimatutsläpp av växthusgaser med 20% till år 2020 
(i relation till utsläppsläget 1990) har uppfyllts. Nästa 
delmål är att minska med 40% till år 2030 (i relation till 
1990), men detta mål kommer sannolikt att höjas från 
40% till 55%. Diskussioner pågår för fullt inom EU.

För biltillverkarna har EU satt upp tuffare regler som 
nu börjar gälla. 2020 är ett övergångsår till att möta 
kravet på en fordonsflotta i EU som släpper ut mindre 
än 95g CO2 (NEDC) i snitt. Från och med 2021 plock-
as ett antal undantag bort och miljardböter kommer att 
börja delas ut till de tillverkare som inte klarar kraven. 
Vill ni veta mera om detta, läs på www.europaportalen.
se/tema/klimatforhandlingarna

Hos alla biltillverkare läggs det nu ett stort pussel 
där hela framtida produkterbjudandet, fabriksinfra-

struktur, nya underleverantörer av elbilskomponenter 
ska läggas samman till något man kan tjäna pengar 
på. Aldrig har så många parametrar varit uppe i luften 
samtidigt.

Företagens själ, kärnvärden eller kundunika USP:ar 
är också i grunden utmanade och en stor faktor i hur 
fort denna omställning kommer att gå. Det är inte 
enkelt för ett företag som heter Bayerische Motoren 
Werke att säga till några tusen motoringenjörer att 
deras kunskap inte behövs längre.

VAD HÄNDER HOS ALFA ROMEO?

Det är ju ingen hemlighet att Alfa-Romeo och hela 
Fiat Chrysler Automotive (FCA) har varit väldigt sena 
ur startblocken. Sergio Marchionne och FCA ledning-
en insåg under 2017 att man måste göra något, både 
EU-lagstiftning och dieselskandalen spelade säkert en 
stor roll. Den första riktiga elektrifieringsstrategin för 
Alfa Romeo presenterades i mitten av 2018 där planen 
var att sex nya PHEV Laddhybrider skulle lanseras 
innan 2022 och en räckvidd om 50 km på ren el och 
acceleration på ca 4,5 sekunder till 100 km/h utlova-
des.

Marchionnes tveksamhet till rena elbilar (BEV) 
bestod främst av två delar. Dels ansåg han att biltillver-
karna skulle förlora kontrollen till underleverantörerna 
över viktiga system i bilen som batterier och elmotorer 
mm och den andra stora tveksamheten var kring själva 

affärsmodellen för en BEV-flotta, han var inte impone-
rad av Tesla som ständigt förlorade pengar. 

Så med det i minnet är det lite ödets ironi att FCA 
2019 slöt ett avtal med Tesla Motors om en gemensam 
utsläppspool inom EU för att med draghjälp av Teslas 
elbilsförsäljning minska storleken på de klimatböter 
man kommer att få betala från 2021. Det är helt i sin 
ordning enligt EU:s regler med utsläppspooler men det 
är ju ett tydligt tecken på att FCA nu får ta till alla tänk-
bara medel. En konsekvens av denna utsläppspool, 
där även Honda ingår, är att Tesla inte har tid att vänta 
in sin nya europeiska fabrik utan nu börjat importera 
bilar till EU från sin fabrik i Kina för att öka volymerna i 
Europa under 2021.

Under 2019 började det även komma information 
om ett planerat samgående mellan FCA och franska 
PSA Group med varumärkena, Peugeot, Citroen, DS, 
Opel & Vauxhall. En stor anledning till detta samarbete 
är att kunna dela på tekniklösningar kring elektrifiering. 
Mer om PSA inom kort.

GIORGIO, OCH DEN SISTA RIKTIGA ALFA ROMEON.

Allt var ju på topp när FCA och Alfa Romeo, efter 
många års utvecklingsarbete stolt presenterade Nya 
Giulian i juni 2015 vid det nyöppnade Museo Storico 
Alfa Romeo i Arese. Den var baserad på den helt nya 
Giorgioplattformen och man hade gjort allt rätt för att 
utmana de ledande europeiska prestandatillverkarna. 

En fantastisk motor, bakhjulsdrift med kolfiberkardan 
som standard, ett helt nytt ”by-wire” bromssystem, ett 
fantastiskt chassi och snygg design. Plattformen hade 
allt utom möjligheten till elektrifiering men det är ju alltid 
lätt att vara efterklok. 

I Alfakretsar har vi länge talat om Alfa 75 som den 
”sista riktiga Alfan” med bakhjulsdrift och utvecklad 
innan sammanslagningen med FIAT 1986. Vi kommer 
definitivt att säga samma sak om Giulia och Stelvio i 
framtiden. Passa på att köp en om du inte redan gjort 
det. 

Giorgioplattformen planerades ursprungligen för 
många olika FCA bilar hos både Jeep, Dodge och 
Maserati men än så länge har det bara blivit de två fan-
tastiska Alfa Romeo bilarna, Giulia och Stelvio. Ryktet 
säger att en mellanstor Maserati SUV är på gång. Den 
ska i så fall också produceras i FCA:s kraftigt moderni-
serade Cassinofabrik och plattformen förbereds nu för 
att åtminstone kunna klara av mildhybrider inom kort.

TONALE FÖRST UT.

Alfa Romeos produktplaner har ändrats flera gång-
er senaste åren och även här har troligen möjligheten 
till elektrifiering och balansen mellan stora törstiga 
motorer och klimatböter spelat en stor roll. Den GTV vi 
hoppats på har försvunnit och istället dök Tonale upp. 
Förutom elektrifiering så är ju även trenden mot SUV:ar 
i alla möjliga storlekar fortsatt stark, Alfa Romeo måste 

Antalet ”elek-
trifierade bilar”, 
dvs Hybrider (el 
laddbara), Plug-in 
Hybrider (PHEV) 
och elbilar (BEV) 
ökar nu snabbt i 
Europa. Andelen 
var 25 procent 
i september i 
år. Rena elbilar 
(BEV) svarade 
för 10 procent 
av försäljningen. 
En ökning från 3 
procent förra året 
och hösten 2021 
uppskattas BEV-
andelen vara minst 
15 procent.
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erbjuda det som kunderna vill köpa.
Men man vill ju behålla företagets DNA så mycket 

som möjligt och Stelvio är ju definitivt ett bevis på att 
Sport i förkortningen SUV går att leverera samtidigt 
som bilen är praktisk och rätt i tiden. Läser man press-
releaserna om Tonale så utlovas en Alfa Romeo där 
”Sportighet möter Elektrifiering”. 

Allt tyder på att Tonale kommer att dela Plug-
in Hybridteknik med Fiat 500X Hybrid och Jeep 
Renegade Hybrid som båda är baserade på samma 
FCA plattform och byggs i Italien i Melfi-fabriken.  

Produktionsstart av Tonale förväntas bli under 2021 
i den gamla Alfa Sud fabriken i Pomigliano d’Arco 
utanför Neapel. Både en PHEV variant och traditionella 
drivlinor kommer att finnas, men låt oss gissa att PHEV 
kommer att få ett fördelaktigt pris för att kunna väga 
upp EU:s klimatböter.

PHEV varianten kommer att få ett 11,4 kWh 
LithiumJon batteri och en 60hk elmotor på bakaxeln 
som ger en räckvidd på 50km ren eldrift. Total prestan-
da på ca 240hk och möjlighet till All Wheel Drive utan 
kardanaxel eftersom den 3-cylindriga bensinturbon 
med sexstegad automat på 180hk driver framhjulen 
och elmotorn på 60 hk på bakhjulen. Acceleration 0 till 
100 uppges vara strax över 7 sekunder.

Konceptet liknar Volvos nuvarande PHEV till 60- och 

90-serien som har en elmotor på 82 hk på bakaxeln 
och ett batteri på 9,2 kWh.

Alfa Romeo kommer givetvis att optimera grundkon-
ceptet med fokus på körglädje och sportighet på ett 
motsvarande sätt som Jeep istället jobbat med AWD-
funktioner och off-roadmöjlighet.

Alfa har också arbetat om sitt DNA reglage för att 
passa in i den elektrifierade drivlinan. D står numera för 
”Dual Power” dvs att båda bilens motorer ger maximal 
prestanda och körglädje. På touch-skärmen kan du 
även välja ”E-mozione” som innebär sportigare respons 
från både styrning, acceleration och bromsar. N inne-
bär som tidigare ”Natural” och är bilens standardläge 
där bilen själv växlar mellan elmotor och förbrännings-
motor. ”Advanced E” är nya namnet på A-läget och 
innebär ren eldrift så länge batteriet har kräm kvar.

ÄNNU FLERA EL-SUV:AR?

I samband med att sammanslagningen mellan FCA 
& PSA till det som kallas Stellantis så dök det upp en 
ny, mindre elektrifierad SUV i Alfa Romeos produktpla-
ner. Den är tänkt att presenteras 2022 och kommer då 
med all sannolikhet att dela teknik med PSA och deras 
eCMP plattform.

PSA har gjort ett strategiskt val med båda sina 
nuvarande plattformar. De ska båda klara av alla olika 

Tonale delar 
Hybridteknik 
med FIAT 500X 
PHEV, Jeep 
Renegade PHEV 
och faktiskt också 
Jeep Compass 
PHEV som byggs 
på en annan platt-
form

Är ”The Electric 
Serpent” framti-
dens Alfa Romeo 
symbol? På Tonale 
Konceptbilen 
verkar den byta 
färg till rött under 
laddning.

sorters drivlinor på samma plattform och produktions-
fabriker. Både bensin/diesel, PHEV och BEV. Deras 
mindre plattform kallas eCMP, Electrical Common 
Modular Platform och redan idag har man presenterat 
BEV varianter av Peugeot 208 och 2008, DS3 och 
nya Opel Corsa med en 140hk elmotor på framaxeln, 
ett batteri på 50 kWh och en räckvidd på ca 30 mil. 
Priserna på de Peugeotbilar som lanserats ligger strax 
över 30.000€.

En ny liten Alfa Romeo i B-segmentet kommer 
troligen att få ta del av denna teknik. Frågan är bara 
hur stora tekniska förberedelser man kan göra innan 
EU har gett klartecken till Stellantis. Men här finns det 
obekräftad information om att PSA och FCA har teck-
nat avtal om samarbete kring eCMP oberoende av om 
sammanslagningen blir av eller inte. Det som sägs från 
Alfa håll är att ”det kommer designmässigt inte att vara 
en mini-Tonale utan få ett eget uttryck. Man kommer 
att vara trogen Alfa Romeos sportiga DNA och använ-
da elmotortekniken till att förstärka detta”. Vi får väl se 
detta som efterföljaren till MiTo. Alfa Romeos första 
BEV.

LÄNGRE IN I FRAMTIDEN.

Man kan så klart tänka sig att Alfa Romeo byg-
ger bilar på PSA:s större Electrical Vehichle Modular 
Platform, eVMP, som även den är utvecklad för full fri-
het i valet av drivlina. Här packar man in större batterier 
och ju längre hjulbas desto större batterikapacitet. Allt 
från 60 till 100kWh och upp till 340 hk med både fram 
och fyrhjulsdrift är möjligt och körsträckor från 40 till 65 
mil på el (WLTP) ska vara möjliga. 

Bortom 2025 så kommer PSA att växla över till 
två nya plattformar för 100% elektriska bilar. Här har 
ju FCA och Alfa Romeo chansen att få tillgång till ny 
modern BEV-teknik som man varit med och utvecklat.

Men det måste ju ha planerats saker även inom 
FCA. Man har ju redan storsatsat på nya elektriska Fiat 
500 som nu går i produktion. Detta är ju en ren citybil 
och skulle kunna vara en alternativ bas för en ny liten 
Alfa Romeo BEV 2022. Men rykten hos FCA:s under-
leverantörer säger att man har stoppat allt utvecklings-
jobb kring nya varianter.

Det som är mera intressant är rykten om ”en tredje 
plattform”. Kommer ni ihåg Giorgioplattformen? FCA:s 
planer sägs vara att omarbeta den till en helt elektrisk 
version med mera prestanda än PSA:s planerade 
eVMP. En ny ”eGiorgio” skulle bygga på 800 voltstek-
nik liknande Porsche Taycan och kunna ha upp till tre 
elmotorer. Det uppges vara Maserati som jobbar med 
första bilen och tanken är återigen att många av FCA:s 
bilmärken skulle använda tekniken. Effektmässigt skulle 
man ligga över eVMP som sträcker sig upp till 340 hk.

Det låter riktigt spännande i mina öron. Låt oss 
hoppas att FCA har detta ess i rockärmen. En helelek-
trisk Alfa Romeo baserad på en 800V eGiorgio platt-
form med tre elmotorer som ger möjlighet till torque 
vectoring på bakaxeln och fantastiska prestanda som 
kan vara produktionsklar innan Stellantis gemensamma 
BEV-plattform 2026. Här krävs förstås att samarbeten 
med andra parter än PSA tillåts fortsätta.

Kanske det kan bli en eGTV av det hela. Framtiden 
är elektrisk :)

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
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TOTEM GT TOTEM GT 
ELECTRICELECTRIC  

– ”EN RIKTIG ALFA”– ”EN RIKTIG ALFA”
TEXT: HENRIK PAULANDER
FOTO: TOTEM AUTOMOBILI

Det är många pusselbitar som gör att man 
älskar Alfa Romeo. Men frågan är om inte 
motorn ändå alltid är det avgörande. Alfas 
motorer har varit innovativa, haft goda 
prestanda och  en alldeles särskild karaktär. 
När man som Alfa-älskare ställs inför en 
elbil är det därför mer som bekymrar en 
än de viktiga och intressanta frågorna om 
den verkliga miljövinsten, ekonomin och 
aktionsradien. Kan en elbil ha karaktär? 
Hittills har svaret varit nej för min del.
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M
en om det skulle finnas en elbil som 
hade oemotståndlig italiensk design och 
suveränt chassi kombinerat med det 
bästa inom elmotor- och batteriteknik? 

Om sedan karossen skapats utifrån den kanske mest 
älskade Alfa-modellen av alla: Bertone-coupén? Då 
kanske… Nu finns den bilen!

Efter tre års arbete lanserade Totem Automobili, 
med ägaren Riccardo Quaggio i spetsen, sin Totem 
GT Electric i Venedig den 30 oktober i år. Den skulle 
egentligen ha presenterats på Goodwood Festival of 
Speed i juli, men det blev ju inställt.

Totem har utgått från Giulia GT 1965. De har 
använt mallar i stål som de har 3D-scannat  för att 
tillverka formar för tillverkning av karossdelar i kolfi-
ber. Över framhjulen är bilen breddad med 180 mm. 
Breddningen utgår från den som GTAm-bilarna hade. 
Bilen ska väga 1 270 kg som ”serieproducerad” vilket 
inkluderar bur.

Strålkastarna är av LED-typ och har annan pla-
cering än på originalet, men de ger fronten ny, tuff 
karaktär. Även de runda bakljusen är LED och är ett 
avsteg från originalet. Men, de passar också väl in i 
stilen.

Hjulupphängningarna är helt i aluminium. 
McPherson fram och multilänk bak. Brembo-
bromsarna verkar på 345x28 mm-skivor. Trevligt nog 
får man mekanisk handbroms. Hjulen är 205/40-17 
fram och 245/40-17 bak eller 225/40 respektive 
255/40 som tillval. Fälgarna på bilderna är otroligt 
vackra och går i samma stil som de klassiska GTAm-
fälgarna.

Inredningen kan i princip skräddarsys in i minsta 
detalj. Stolarna formgjuts för ägaren, pedalernas 
storlek och position anpassas till ägarens skostorlek 
och rattens placering anpassas till ägaren. Materialen 
kan naturligtvis varieras i det oändliga efter ägarens 
smak, men medge att inredningen på bilderna som 
inspirerats av inredningen i 1750-bilarna är riktigt 
läcker?

Och så motorn. Den är monterad längs med dri-
vaxlarna i bakre delen av bilen och ger 518 hästkraf-
ter och 980 Nm. Bilen har en automatisk/sekventiell 
växellåda. Prestanda sägs vara 245 km/h och 0-100 
ska gå på 3,4 sekunder. Aktionsradien ska vara 360 
km med full laddning. Bra nog, men en ljudlös Alfa…? 
Nejdå, ljud och vibrationer förmedlas av 13 utvändiga 
högtalare och kan anpassas efter ägarens önske-
mål. Batteripaketet är vätskekylt och består av NMC 
18650-celler, väger 330 kg och ger 50,4 kWh respek-
tive 3400 mAh. Snabbladdning kommer att finnas på 
produktionsbilarna.
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Ser man på specifikationerna framstår det som 
klart att man satsar på körglädje. Man har också 
utvecklat chassit och justerat det på bana. 

Så till de tråkiga nyheterna. Bilen skall bara till-
verkas i tjugo exemplar och betingar ett pris av 430 
000 euro, om man ens får plats i kön. Alla tjugo får 
ett eget namn efter en grekisk gud, den första heter 
Afrodite. 

Kan man hoppas på att de bygger fler? Nja. Det 
får vi inget svar på, men man kan ju hoppas.

Den här bilen har inte designats eller tillverkats av 
Alfa Romeo. Men, även om man skulle lyckas bortse 
från alla blinkningar till och rena imitationer av gamla 
Alfor, så verkar känslan vara den rätta. En elegant 
bil som använder den senaste teknologin och som 
har tonvikten på körglädje, upplevelse och njutning. 
Cuore sportivo helt enkelt. Och om elbilsvågen ger 
oss sådana här karameller så kan jag stå ut med att 
det blir väl tomt under huven. Mer sånt! 
www.totemautomobili.com
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PRESENTATION AV ROMEO FERRARIS PRESENTATION AV ROMEO FERRARIS 
ALFA ROMEO GIULIA ETCRALFA ROMEO GIULIA ETCR

AV NATALE LI VECCHI FÖR CLUBALFA.IT
ÖVERSÄTTNING OCH BEARBETNING MIKAEL ERIKSSON
FOTO: PURE ETCR

R
omeo Ferraris har under året rönt stora 
framgångar i WTCR där man genom det 
franska Mulsanne-teamet placerade sig på 
en total tredjeplats med en Giulietta Veloce 

TCR. 
Giulia ETCR från Romeo Ferraris som presente-

I mitten av november presenterades den nya Alfa Romeo Giulia 
ETCR av den italienska tuningfirman Romeo Ferraris i samband 
med säsongsfinalen av WTCR på Motorland Aragón i Spanien. 

rades i samband med WTCR-finalen är en elektrisk 
racingvariant av Giulian avsedd för Pure ETCR-serien 
som kommer att ha premiär nästa år. Precis som nam-
net antyder kommer man enbart välkomna bilar som 
har en elektrisk drivlina. Presentationen av Alfa Romeo 
Giulia ETCR var sedan länge planerad att hållas i sam-

band med säsongsavslutningen på italienska Adria 
International Raceway, men på grund av coronasitu-
ationen ställdes detta evenemang in. Personalen vid 
Romeo Ferraris anläggning i Opera, Milano, lyckades 
dock på rekordtid få klart ETCR-versionen av Giulian 
så att den kunde transporteras till Spanien för att vara 
stjärnan på pr-evenemanget där istället.

REDO FÖR START SÄSONGEN 2021 

Romeo Ferraris Michela Cerruti och föraren Jean-
Karl Vernay avtäckte tillsammans Alfa Romeo Giulia 

ETCR i depån på Motorland Aragón och avslöjade de 
vackra formerna. Jean-Karl Vernay, som precis säkrat 
tredjeplatesen i WTCR 2020 bakom ratten på Romeo 
Ferraris/Team Mulsannes Alfa Romeo Giulietta Veloce 
TCR, kommer vara testförare för att hjälpa till med 
utvecklingen av Giulia ETCR.

När täcket föll avslöjades en tävlingsbil som skiljer 
sig ganska mycket från de datorrenderingar som cirku-
lerat i pressen under en tid. Lackad i en fantastisk röd 
färg med namnet ”Rosso Romeo Ferraris” skiljer den 
sig en del från den legendariska Alfa Rosso, lite för att 
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markera att Opera-teamets projekt är ett privat äventyr 
som inte har någon officiell koppling till Alfa Romeo.

Romeo Ferraris har tidigare visat att de är konkur-
renskraftiga i WTCR där de utvecklas från år till år med 
sin Giulietta Veloce TCR som nu till och med kämpar 
om mästartiteln i detta mästerskap. Det bådar gott 
inför satsningen på ETCR.

AVANCERAD AERODYNAMIK 

Med all säkerhet kommer många purister att rynka 
på näsan åt en Giulia där den välljudande förbrän-
ningsmotorn istället fått överlåta sin plats åt en elektrisk 
enhet.

Men man kan ju se positivt på det också. Det här 
är ett bra tillfälle att återigen ta Alfa Romeo tillbaka 
till banorna över världen med en ”standardvagn”, i ett 
mästerskap där man får tävla mot andra biltillverkare 
och som förmodligen kommer att vara av viss betydel-
se för framtidens motorsport.

I själva verket passar den vanliga Giulian inte in i 
någon annan standardvagnsserie förutom tyska DTM. 
Det tyska mästerskapet har dock tappat mycket av sin 
popularitet och är lite i kris. Enligt vissa delvis beroen-
de på att det numera är något av en entypsklass där 
tillverkarna monterar sin siluettkaross på ett färdigt 
kolfiberchassi.

tor med styrmoduler tillverkade av Williams Advanced 
Engineering som levererar kraft till motorerna av fabri-
katet Magelec Propulsion. Motorerna man använder 
är fyra vätskekylda M21Sx-x-19 MGU tvåfas-motorer 
med en sammanlagd effekt på 500 kW, eller 680 häst-
krafter och ett vridmoment på 960 Nm. Motorerna är 
placerade på tvären i bakaxeln där varje bakhjul drivs 
av två motorer kopplade till en 2 till 1-växel av typen 
Omni Gear F06V1-Z-19HXYY. Giulia ETCR (precis som 
de andra bilarna i serien) använder bakhjulsdrift och 
0-100 km/h går på 3,2 sekunder med en toppfart 
på 270 km/h. En av bilens tyngsta komponenter är 
batteriet som väger 450 kg och är placerat centralt i 

Till skillnad från DTM-bilarna har folket på Romeo 
Ferraris Opera-anläggning utvecklat Giulia ETCR från 
grunden ur en standardbil. Man har lagt mycket arbete 
på aerodynamiken. På bilderna kan vi se en modifierad 
front med en stor frontsplitter, sänkt fjädring, rejäla 
skärmbreddare för att täcka de breda hjulen där de 
främre avslutas i luftutsläpp i bakkant och en enorm 
diffusor i full bredd baktill som påminner om DTM-
bilarna. Baktill finner vi också en stor vinge som av de 
första bilderna att döma verkar vara en monoplanvinge.

KRAFTKÄLLAN

Drivpaketet i ETCR-Giulian består av en ackumula-
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bilen. Romeo Ferraris Giulia ETCR är den tredje ETCR-
bilen som presenterats efter Seats Cupra e-Racer och 
Hyundai Veloster N ETCR. Nästa förväntade presen-
tation i klassen är Shanghai Lisheng Racing från NIO 
333-teamet som sedan tidigare är engagerat i Formel E 
och JAS Motorsport tillsammans med Honda.

VÄLSIGNAT AV ALFA ROMEO 

Trots att Alfa Romeo inte är delaktiga i satsningen 
godkände de ändå projektet. Romeo Ferraris tekniker 
har utvecklat bilen på egen hand vilket har varit ett 
äventyr bara det. När man till slut hade en bil färdig för 
presentationen var det inte utan en viss stolthet som 
Alfa Romeo-emblemet ovanför scudetton i fronten 
ersattes av Romeo Ferraris egen logotyp. 

Man anade också stoltheten över vad de upp-

nått när Michela Cerruti, som är operativ chef för 
Operafabriken, berättade om hela projektet: ”Vi är 
mycket glada över att ha genomfört detta projekt, 
resultatet av ett långt arbete som startade för ett år 
sedan när vi bestämde oss för att ge oss in i detta 
äventyr som också markerar vår debut i elbilens värld. 
Helgen på Aragón var viktig för oss på flera sätt. Dels 
för att vi faktiskt inför denna sista deltävling för säsong-
en hade en möjlighet till FIA WTCR-titeln, och dels för 
att vår nya elektriska racingsatsning blev officiell. Detta 
är ännu ett i raden av projekt som har kommit till liv på 
Romeo Ferraris de senaste åren, såsom Fat Five* och 
Alfa Romeo Giulietta TCR”.

Föraren Jean-Karl Vernay avslöjade att han faktiskt 
inte hade sett den nya Giulia ETCR före presenta-
tionen: ”Det här är första gången jag har sett bilen 

eftersom de ville att det skulle bli en överraskning för 
mig” sade fransmannen. ”De kan vara superstolta över 
sitt arbete, det de har gjort är fantastiskt. De har inte 
samma resurser som andra tillverkare och bilen är helt 
exceptionell, den är verkligen vacker. Ett omfattande 
arbete har utförts av Romeo Ferraris och mycket mer 
återstår att göra men jag är mycket stolt över att vara 
en del av detta projekt”.

Xavier Gavory, direktör för Pure ETCR säger att pre-
sentationen av Alfa Romeo Giulia ETCR ger fin pr för 
serien: ”Vi är glada att se Romeo Ferraris Alfa Romeo 
Giulia ETCR presenteras. Romeo Ferraris har en lång 
tradition inom motorsport med många framgångar och 
segrar i mer än sex decennier. Det är en enorm uppgift 
de åtar sig när de nu ger sig in i Pure ETCR-serien men 
det känns fantastiskt att se både historia och framtid 
representerad i ett och samma projekt.

Marcello Lotti, en av initiativtagarna för ETCR och 
WTCR, sade: ”Det är alltid ett spännande ögonblick 
när en ny racerbil presenteras, men presentationen av 
Romeo Ferraris Giulia ETCR vid Motorland Aragón är 
något mycket speciellt eftersom den kopplar samman 
ett extraordinärt namn med en strålande framgångs-
historia inom motorsporten med ett nytt projekt som 
ETCR. Hittills hade vi bara sett skisser och datorren-
deringar men att se denna underbara bil i verkligheten, 
ståendes här i paddocken ger mig gåshud. Nu ser jag 
fram emot att få se den på banan och jag är övertygad 
om att med erfarenheten från Romeo Ferraris team 
kommer den att vara konkurrenskraftigt redan från 
början.” 

Slutligen gav Michela Cerruti också en fingervis-
ning om när debuten för Giulia ETCR kommer att ske.  
”Jag tror att det kommer att bli under vintern. Mycket 
hänger på batteriinstallationen som måste göras vid 
Williams Advanced Engineering i Storbritannien. Men 
den nuvarande situationen runt om i världen kompli-
cerar saker och ting eftersom vi måste stanna där i en 
vecka eller mer under denna fas i projektet. Men målet 
är dock att vi i början av 2021, troligen i slutet av janu-
ari kommer att kunna se de första testerna med Giulia 
ETCR på banan”.

*=Fat Five är en serie specialversioner av Fiat 500 
Abarth med effekter från 160 till 380 hk som Romeo 
Ferraris har utvecklat och säljer. 
Se mer på www.romeoferraris.com
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EN ALFISTS LEVNADSÖDE I NORR
TEXT OCH FOTO: HÅKAN NORDIN

Hörde via djungeltelegrafen, inte internet, talas om att det på en gårdsplan någonstans 
norrut stod ett tjugotal Alfa Romeo. Kunde det verkligen vara sant?!

V
i var några Alfafreaks som drog norrut, tolv 
mil till Umeå, för att besöka bilfirman Bilinvest 
som aviserat att nu ska det säljas Alfa i 
Umeå. Det tackar vi för och önskar lycka till. 

Ett femtontal Alfavänner slöt upp för provkörning och 
beskådande. Tänk er att trots att Ikea finns i Umeå 
hade ingen av oss fått order om ett besök där, inte 
ens för att köpa värmeljus, konstigt.

På hemvägen stannade vi på en mack för en kopp 
kaffe och grunnade över vad vi sett på bilfirman. 
Roland, vårt mesta freak, stoltserade med ett Alfa-
märke på sin tröja och gentlemannen bakom disken 
berättade att han ägt ett antal Alfor i sina dagar 
samt att han hade en bekant som var än värre: tjugo 
stycken! Som snokande amatörskribent kunde jag 
inte motstå att fråga om namn och telefonnummer till 
bekantingen.

Efter några dagar och många samtal fick jag tag 
på Alfa-ägaren som lystrade till namnet Gerhard, 
bodde i Umeå men, som man sade förr, var barnfödd 
i Kolaboda mellan Umeå och Skellefteå. Där fanns 
bilarna.

Att bestämma en dag när jag kunde åka dit var 
inte lätt, det skulle stämma med Gerhards planering 
också. Mitt i alla funderingar kom det 25 cm snö och 
att då köra tjugo mil enkel väg för att fota snöhögar 
var inte tänkbart. Men snön töade bort.

En dag ringer Gerhard och säger ”Nu är det sista 
chansen, jag åker upp dit i eftermiddag för att vintra 
upp huset”. Jag stuvade in min bror, som har varit 
arbetskamrat med Gerard i många år, i bilen för ett 
kärt återseende. Trots en ordentlig vägbeskrivning 
körde vi galet in på en enskild grusväg, kanske fel 
att kalla det grusväg då det mer var en jordväg. Det 

blev en påminnelse om många vägar här uppe i norr 
på 50- och 60-talet. Decimeterdjupa spår i vägbanan 
fyllda med vatten, ren ishalka, så än slank vi hit och 
än slank vi dit. Spännande värre.

Väl framme såg vi en lång aluminiumramp in till 
huset som signalerade att vår vän är rulstolsburen 
sedan sju år tillbaka. Han som härjat med snöskotrar, 
motorcyklar och massor av bilar har nu rullstolen som 
inomhusfordon. Utomhus kör han en handikappan-
passad Alfa Romeo 159.

Jag bad honom berätta hur bilen anpassats så att 
han kunde köra den. ”Jag fäller ut en platta vid förar-
sätet som jag krånglar mig upp på och som skjutsar 
mig in till förarsätet. Naturligtvis har den automatlåda, 
broms och gas sköts med ett reglage/en spak och 
jag kör mycket med farthållaren.” säger Gerhard och 
det låter enkelt enligt honom. Bakdörren är byggd 
som en skjutdörr på skåpbilar för att någorlunda 

lätt kunna lasta en tung rullstol. ”Allt detta klarar jag 
naturligtvis inte utan assistenter, jag har ett antal som 
hjälper mig dygnet runt”.

Sin dagliga gärning utförde han på Norrmejerier 
i Umeå som mekaniker och reparatör av framförallt 
förpackningsmaskiner som absolut inte fick stå och 
vila sig. Vanligtvis väl underrättade källor vill berätta 
att när en maskin stannade och behövde assistans 
så stod ofta omgivningen lugnt och undrade: ”Var är 
Gerhard? Hämta honom”, varvid han kom och lade 
sin helande hand på maskinen och saken var klar. 
Allvarligt, så var det. Guldklocka hämtade han ut efter 
25 år, fortsatte därefter några år till dess att olyckan 
hände.

”För sju år sedan var vi ett gäng som skulle cykla 
till grannbyn och grilla, jag vänder om för att hämta 
jackan jag glömt, svänger in på gårdsplanen, sänker 
farten till ett minimum, bromsar med frambromsen 
och slår runt framlänges. Förstår än idag inte hur det 
kunde ske med den låga farten. Huvudet rakt ner i 
backen, spräckt käke, spräckta läppar, utslagna tän-

der, värst var ryggen som fick ta största smällen. När 
jag låg där på backen var benen bortdomnade och 
känslan har inte ännu kommit tillbaka - ryggmärgs-
skada. Sedan blev det ambulans till Umeå, två dygn 
i respirator, sju månader på sjukhus, därefter domen, 
blir aldrig någonsin bra”. 

Hårda bud för en som nästan brutit ljudvallen med 
skotrar, motorcyklar och bilar och en simpel cykelo-
lycka ändar nästan livet.

”Hur har det varit med bilar då?”
”Jo tack det har varit många under årens lopp. 

Arton år gammal åkte jag i en Alfa Romeo första 
gången, en Alfetta som jag verkligen fattade tycke 
för. Sen rullade det på med bilar, mest Alfa Romeo. 
Har nog ägt de flesta modeller, ibland flera av vissa 
under närmare trettiofem år”.

”Har du alltid kört Alfa eller har du ibland spårat 
ur?”

”Tillfälligheter har gjort att det smugit in några 
uddamärken ibland men bara kortsiktigt.

 Idag känns det inte bra att så många står overk-
samma här på gräsmattan, de blir ju inte bättre av 
det. Jag har ju inte möjlighet från rullstolen och med 
knutna händer som är näst intill obrukbara att åstad-
komma en försäljning vilket skulle varit verkställt för 
länge sedan”.

På gårdsplanen står idag ett tiotal bilar samt lika 
många under tak i olika utrymmen. 

Garaget hemma i Umeå rymmer en Bertone 
Coupe som tidigare har fått bekänna färg på ett par 
banor i Finland, på Gelleråsen i Karlskoga samt Mo i 
Rana i Norge.

Mönstret känns igen, entusiaster och samlare har 
väldigt lätt att köpa och svårt att avyttra, och detta 
gäller även Gerhard men med reservation för hans 
handikapp idag.

Gerhard, ägaren 
till Alforna.

Inomhus finner 
man en GTV 916, 
en 164 TS samt en 
156 SW. Bakom 
GTVn gömmer 
sig något under 
täcket.

Vänster: Senaste 
förvärvet är en 75 
TS från 1989.

Höger: 166a som 
ser fin ut ovan 
mark.

Vänster: Den 
svarta 164an 
har en tvåliters 
turboförsedd v6a 
under huven.

Höger: En Alfa 75 
som körts en del 
på bana.
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FRÅN ALFASUD SPRINT 
TILL ALFA ROMEO GIULIATEXT OCH FOTO: MICKE WERKELIN

”Hur kommer det sig att du kör Alfa Romeo?” Frågan har 
dykt upp otaliga gånger och jag njuter märkligt nog lite av frå-
gan. Många har fördomar om kvalitet och tillförlitlighet på de 
italienska bilarna och jag brukar svara något i stil med ”För att få 
lite spänning när man åker” eller liknande. Men hur började det 
då? Vi förflyttar oss tillbaka till sent 80-tal.

Bil var något nödvändigt ont jag hade på vintern när det var 
för kallt att åka motorcykel. Ja, ibland kunde en bil vara bra 
att ha när man skulle transportera något, men sommartid var 
det motorcykel som gällde. Jag hade avverkat fyra vinterbilar. 
Den första var en tvåtakts DKW F102, en bilmodell som senare 
utvecklades till Audi F103 med en fyrtaktsmotor som framtagen 
av Mercedes. Det enda goda man kan säga om den var väl att 
den hade skivbromsarna vid växellådan, precis som Alfasud fick 
senare. Sen blev det en Saab V4 som följdes av två Saab 99.

Jag hade åkt italienska motorcyklar i några år. Först var 
det en Laverda 750S följd av en Ducati 860 och nu, i slutet av 
80-talet, hade jag en Cagiva 650, samma motorcykel som jag 
äger idag. Hojarna utstrålade körglädje, och trots alla rykten så 
var de riktigt pålitliga. Då kom jag på idén att köpa en italiensk 
vinterbil. Annonser kollades och snart föll valet på en Alfasud 
Sprint från 1979. Visst, den var lite rostig, men så fort man satte 
sig i förarstolen och vred om startnyckeln till vänster om ratten 
så var man såld! Med andra ord, bilen blev såld till mig.

Min erfarenhet av Alfasud var dock inte helt ny. Några år 
tidigare hade svenska Ducatiklubben ordnat ett sextimmars 
skrotbilsrace på Kinnekulle. Jag var ordförande i klubben och vi 
i styrelsen ställde upp med en Alfasud vi köpt och konverterat 
med bur, Contiljuddämpare från en Ducati och nedsvarvade 
vinterdäck! Det gick att hålla full gas runt i princip hela banan. 
Vilken väghållning! Vi ledde och hade vunnit om det inte var så 
att vänster framfälg inte tålde påfrestningarna utan lämnade 
bilen strax innan startrakan och tog vänster framskärm med sig 
i flykten!

Alfasud var en bil som togs fram av Alfa Romeo som en 
utmanare till Fiats då nya framhjulsdrivna 128, föregångaren till 
i stort sett alla mindre bilar än idag med motor på tvären fram 
med växellådan bredvid. Alfa Romeo valde en udda lösning 
med en platt längsmonterad boxermotor fram och drivning på 
framhjulen och bilen presenterades 1971. Det blev en otroligt 
lyckad bil och pressen öste beröm över modellen. Snart skul-
le det dock visa sig att det fanns problem. Den rostade. Den 
rostade inte lite heller. Det ryktades att bilarna som kom till 
Sverige hade rostangrepp redan när de dök upp i Frihamnen 
i Stockholm. Man lyckades väl få någorlunda ordning på rost-
problemen med tiden, men ryktet lever kvar än idag. Några år 
senare presenterades Alfasud Sprint, en otroligt vacker tvådör-
rars kupé.

Alfasud Sprint är i mina ögon den vackraste serietillverkade 
bil Alfa Romeo producerat. Min Sprint var en svart skönhet 
som skulle ge mig många intressanta upplevelser under vår 
tid tillsammans. Jag spelade i ett band vid den här tiden, där 
gitarristen lustigt nog hade en svart Volkswagen Scirocco. Visst 
liknar Alfasud Sprint både Alfetta GT och VW Scirocco, men 
proportionerna är mer eleganta. Det syns att de kommer från 
samma konstnär, Giorgetto Giugiaro. Han hade faktiskt gett 
sig på att designa motorcyklar på 70-talet. Det resulterade i 
en motorcykel som var ritad med linjal och vinkelhake och en 
annan som var ritad med passare och cirkelmall, Ducati 860 GT 
och Suzuki RE5 Wankel.

Som sagt, jag skulle ha min Alfasud Sprint som vinterbil. 
Men var den verkligen en perfekt sådan? Värmen i bilen var 
urusel. Kupéfläkten ansågs tydligen vara den viktigaste funk-
tionen i bilen då den reglerades med en spak till höger om 
ratten. Det fanns två lägen på fläkten: lagom fläktljud och högt 
fläktljud. Någon luft kom aldrig in i bilen då kupén saknade luft-
utsläpp!

Bilen var försedd med en taklucka i glas. När man i bästa fall 
efter lång körning lyckats få plusgrader i kupén droppade det 
vatten rakt ner i nacken från frosten som tinade uppe vid tak-
luckan! Inte skönt. Om man öppnade takluckan på sommaren 
kom det in bensinångor i kupén! Bilen var också försedd med 
larm. Det här larmet hade en massa egenheter för sig och gick 
i gång lite som det ville. Ibland stod bilen och larmade på par-
keringen helt utan anledning. Larmet kunde också starta under 
körning. Jag minns en gång när bilen började tuta och blinka 
mitt på Lidingöbron. Till slut var jag tvungen att koppla bort 
larmet för att undvika att bli attackerad av grannar som fått sin 
nattsömn förstörd. En förbättring man hade gjort för den svens-
ka marknaden var att förse de snygga dubbelstrålkastarna med 
lykttorkare vars motor satt i centrum av lyktglaset och effektivt 
tog bort det mesta av ljuset.

Under alla år jag har kört bil så har jag fått stopp två gånger. 
Första gången var när motorn skar på min DKW och den andra 
gången var med min Sprint. Det var minus femton grader en 
morgon när jag var på väg till jobbet. Jag kom ungefär en kilo-
meter, sedan tvärdog motorn. Jag blev stående på ett mycket 
olämpligt ställe på en starkt trafikerad väg, men en snäll bilist 
stannade och jag blev bogserad till en säker plats. Nu ska jag 
inte döma bilen för det här felet. Jag körde mycket korta sträck-
or och då bildas det kondens i motorn. Bensinpumpen satt 
högt placerad på motorblocket och i den hade det samlats en 
sörja av vatten och olja som uppenbarligen frusit varvid armen 
till pumpen gått av. Märkligt nog hittade jag en ny bensinpump 
på Mekonomen i Solna, en lördag! Sen var det rost. Om man 
lyssnade riktigt noga kunde man höra hur naturen knaprade i 
sig av plåten. Det började bli dags att sälja bilen.

Den här berättelsen borde kanske ha slutat här. Men som 
alla förstår blev nästa bil också en Alfa Romeo. Det fanns ingen 
återvändo. Konstigt kanske någon tycker, men det är känslan, 
ljudet, väghållningen, designen, nyckfullheten och annat som 
inte kan beskrivas med ord. Sen kanske man är en smula galen 
också.

Jag sålde min Alfasud Sprint innan naturen ätit upp all plåt 
och köpte en mycket mer praktisk Alfa Romeo 33 från 1984. 
Visst, den hade också små rostfläckar, men den fungerade 
riktigt bra. Okej, halvljuset slocknade ibland, men det var bara 
att dunka i instrumentpanelen så lyste det igen! Den här bilen 
hade en finess jag saknat i senare bilar. Den hade färddator. 
Det är väl inget märkvärdigt kanske någon tycker och endast 
en bråkdel av färddatorns funktioner fungerade. Men den vikti-

gaste funktionen fanns där, snitthastigheten! Man kunde tävla 
med sig själv varje dag till jobbet!! Varför ser man inte den 
funktionen på nya bilar? 33:an fick vara med på den allra första 
Italienträffen i Skokloster 1994 som jag arrangerade. 

Efter några år med 33:an dök det upp en annons om 
en konkursutförsäljning i Märsta med i stort sett bara Alfa 
Romeo. Det var i maj 1994 och jag fastnade för en Alfa 90 
V6. Äntligen skulle jag köpa min första bakhjulsdrivna Alfa. 
Den rymdskeppsliknande instrumentpanelen med den infällda 
attachéväskan var bara pricken över i:et. Jag tog ledigt från 
jobbet och drog iväg på auktion med min Ducati, som då var 
en 750 SS. Besvikelsen var stor när jag kom fram. Av någon 
anledning hade de inte hittat registreringspappren till denna 
Alfa 90, så den skulle inte bjudas ut på auktionen. Jag gick och 
sneglade lite på en Alfa 33 QV -88 med endast 2000 mil på 
mätaren i till synes nyskick. Problemet var bara att kopplingen 
inte fungerade, ”troligen slavcylindern” stod det.

När det var dags för budgivning så tänkte jag att ok, jag är 
väl med på 33:an så länge det går. Jag hade 2700 kronor med 
mig kontant och man var tvungen att lägga 10% i handpenning 
direkt. Budgivningen pågick ett tag och när någon sa tjugo-
sextusen ropade jag tjugosju och var på väg mot utgången. 
”Tjugosju första, tjugosju andra, tjugosju tredje”. PANG! Jag 
var ägare till en Alfa 33QV i nyskick! Men hur skulle jag få hem 
den? Jag åkte tillbaka till arbetet och frågade en arbetskamrat 
om jag fick låna hans Saab 900 med drag. Det gick fint och jag 
åkte till Texaco på Lidingö som hyrde ut släpvagnar. Jag fråga-
de tjejen bakom disken om de hade bilsläp att hyra ut. Jovisst 
sa hon, de finns här bakom. Fint, sa jag, jag kommer tillbaka 
om några timmar. Jag åkte in bakom macken och kopplade 
på släpet. I mina tankar satt jag redan bakom ratten i den fina 
QV:n. Jag drog iväg, och innan jag kom fram till Lidingöbron 
fick jag en chock när jag tittade i backspegeln. En massa hjul 
som pekade rakt upp i luften! Men vad? Jag hade kopplat på 
ett båtsläp! Tjejen på macken försvann i skrattkramper bakom 
disken när jag kom åter och förklarade mitt misstag. Jag bytte 
släpvagn till en mer lämplig och drog iväg igen.
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Hemfärden gick bra. Jag åkte förbi den utmärka 
Alfahandlaren i Albano och köpte en slavcylinder för ett par 
hundringar och fick samtidigt ett par snygga Alfa-märken i guld 
som passade perfekt på bakskärmarna. När jag monterat och 
luftat slavcylindern hade jag den perfekta bilen. Den var verk-
ligen helt underbar tills den försvann en dag. Jag gick ut på 
morgonen för att hämta min bil i parkeringsgaraget, men den 
fanns inte där. Hade jag ställt den på gatan? Nej, den fanns 
inte där heller. Jag gick tillbaka till parkeringsgaraget och fick 
se en avbruten och böjd antenn från min bil. Den var stulen! 
Några dagar senare ringde en god vän och sade att han sett 
bilen i ett grannområde. Jag ringde polisen och cyklade dit. 
Där stod bilen, bucklig runt om hela karossen. Där stod också 
polisen. De sa: ”Vi har stått här länge nu och kan inte vara här 
längre, men vi vet vilka som gjort det.” Så gav de mig ett namn. 
Jag kände mycket väl till namnet på en person som halkat ned 
i drogträsket. Det blev ett försäkringsärende som drog ut på 
tiden och när jag fick tillbaka bilen var jag inte nöjd och fick 
lämna in den igen. Även om bilen blev ganska snyggt återställd 
så kändes det inte som samma bil igen. En kul detalj med den 
här bilen var att den hade dubbla Weberförgasare och kataly-
sator!

QV:n hängde med när vi flyttade till Gotland i slutet av 1994, 
men när första sonen föddes räckte den inte riktigt till. Det blev 
en 164:a från 1989. Från och med nu kom jag att använda Alfa 
Romeo som en ren bruks- och familjebil. 164:an var elegant 
och rymlig med en fantastisk och även bränslesnål motor (TS) 
och med en grym instrumentpanel fylld med knappar som 
fungerade riktigt bra. Det var bara ett problem. Väghållningen! 
Jag vet inte om det var fel på just det här exemplaret, men på 
vintern var den kraftigt överstyrd och sladdade okontrollerat när 
man kom in i kurvor. Ja, ibland även på raksträckor! Det var en 
stor kontrast till mina Alfasud Sprint och 33:or som känts helt 
neutrala på vintern. När det visade sig att min frus kusin börjat 
sälja Alfa Romeo i Luleå slog vi till på en demokörd Alfa 156 
från 1999. Den här bilen finns det inte så mycket att skriva om 
då det är den bästa bil jag har haft. Vi hade den i tolv år och 
hade inte ett enda fel på den tills den gått ungefär 17000 mil 
och vi flyttat från Gotland till de gropiga vägarna i Sörmland, 
närmare bestämt Nyköping. Då var det dags att byta det mesta 
i framvagnen. 

Jag har dock två minnen av den här bilen som är lite roliga 
så här i efterhand. Det första var när vi varit på fastlandet på 
vintern och jag körde in bilen på OK:s borstlösa biltvätt i Visby 
för att skölja bort saltet (det är saltfritt på Gotland). Som i alla 
biltvättar så mäts bilen in innan själva tvätten körs igång. Den 
här gången gick det inte så bra. När bågen från biltvätten svep-
te över bilen åkte den plötsligt rakt ned mot taket och tryckte in 
det säkert en decimeter innan det tog stopp. Chockad sprang 
jag in till butiken där en stackars yngre tjej kom ut för att hjälpa 
till. Hon tryckte på en knapp varvid taket trycktes in ytterligare 
några centimeter. Panik! Efter något telefonsamtal och ytterliga-
re knapptryckningar kunde hon slutligen få loss bilen från tvät-
ten. Bucklan rätade ut sig till 99%, men jag orkade inte bråka. 
Det var bara jag som kunde se den lilla skadan. En annan gång 
hade min fru tankat. När hon kom hem såg jag att tanklocket 
saknades. Jag åkte tillbaka till macken och frågade om de sett 
något tanklock. Jo, de hade ett. Problemet var bara att det 
stod Volvo på det! Men det passade, så det fick vara. Det var 
ju dolt bakom en lucka så ingen behövde få veta. Flera år efter 
vi sålt bilen dök det upp en bild på ett Volvotanklock i Alfisti 
facebookgrupp med någon rolig text som ”inte konstigt att den 
gick dåligt”. Så fick man skämmas lite! På Gotland lär det rulla 
en Volvo med Alfatanklock.

156:an hade väl gått ungefär 23000 mil när jag fick jobb i 
Katrineholm. Det är sex mil från Nyköping vilket innebär tolv 
mil tur och retur. Det var dags att köpa något annat. För för-
sta gången köpte vi en helt ny bil, en Giulietta från 2011. Min 
första diesel. Jag hade knappt någon erfarenhet av dieslar. 
Jag mindes dock en lånebil jag haft när 156:an var på service. 
Det var en Suzuki SX4 och jag blev imponerad av motorn som 
visade sig vara en Fiat. Modellen fanns ju också under namnet 
Fiat Sedici. Med många mil per år (det blev drygt 3000) så föll 
valet på en Giulietta 2.0 JTDM 140 hk. Den kanske inte var lika 
problemfri som 156:an, men det var bara små bekymmer som 
glappande krängningshämmare och avnötta kablar till bakluck-
an. I det stora hela var bilen gedigen men inte lika sportig som 
156:an. Det mest dramatiska som hände med den var en krock 
med ett rådjur vilket tvingade mig att köra Volvo-hyrbil i över en 
månad tills man lyckades få tag på en ny kylare.

Nu är vi framme i nutid. Jag har sedan en tid jobbat i 
Stockholm och pendlar med tåg. Det blir inte så många bilmil 
längre, men jag var sugen på något nytt. Jag såg en annons 
från Hedin bil om Giulia och såg en röd med gråa fälgar och 
röda bromsok till ett bra pris. Nu skulle jag äntligen kunna köpa 
en bakhjulsdriven Alfa! Jag gjorde ett spontanköp. Ok, det var 
en diesel igen, men vilken bil! Jag har provkört andra moderna 
bilar som till exempel Audi, men det här var något annat. Jag 
körde hem med ett leende på läpparna trots att bromsskivor-
na protesterade efter att bilen hade stått osåld i ett par år. Så 
här i skrivande stund har skivorna nästan återhämtat sig. Det 
enda felet annars var att den automatiska motorstoppfunktio-
nen inte fungerade. Den kan man leva utan, men elbakrutan 
slutade också fungera. Båda dessa fel berodde på ett dåligt 
batteri, ytterligare en följd av att den stått så länge innan den 
blev såld. Men, jag säger det igen: vilken bil! Jag önskar bara 
att antisladdsystemet gick att koppla ur. Sen är den väldigt låg i 
original. Den fungerar bra i snö, men bara till en viss gräns! Det 
var lite pinsamt första vintern när jag blev stående på en oplo-
gad väg där vi bor och fick vänta hela dagen tills plogbilen kom. 
Grannarna körde glatt förbi och vinkade i sina SUV:ar.

Skriv i Klöverbladet

Skriv om din bil! 
Vad gillar du med den? Varför köpte du den? 

Har du gjort någon rolig/spännande/intressant resa med den?  
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ITALIENSK BILTEKNIK
”Varför ska ett kamremsbyte kosta mer än vad bilen kostade?”

F
ör vissa ringer det en klocka när hans namn 
nämns, för andra är Daniel Holm en okänd 
storhet. Daniel har varit biten av Alfaviruset 
sedan 1999 när han köpte sin första Alfa 

Romeo, en tio år gammal 164 TS. Sedan dess har 
han gjort det mesta som kan göras med Alfor, allt 
från V6-konverteringar av Alfettor till ett uppmärksam-
mat A-traktorbygge av en 75:a tillsammans med sin 
son.

När jag besöker Daniel i verkstan som huserar 
hemma på gården, står där inte mindre än fyra bilar 
som väntar på omsorg. Utöver detta väntar många 
entusiaster tålmodigt på Daniels kunniga och nog-
granna hjälp. Italiensk Bilteknik är namnet på verk-
samheten vars målsättning är att hjälpa entusiaster 
som hellre kör bil än meckar med den. Entusiaster 
som håller liv i bilar som kanske inte betingar det 
största värdet i plånboken, men fortfarande bjuder på 
stora leenden för den som kör, och för den som blir 
omkörd. 

Jag kan själv inte låta bli att göra en sorts Robin 

Hood-parallell i viljan att se människor lyckliga bakom 
ratten på sin bil och delta i bilträffar, istället för miss-
nöjda med kostnaderna och bilen gömd i ett garage. 
Eller än värre skrota den.

Men det är inte bara Alfa Romeo som det skruvas 
med. Daniel ger sig glatt på andra italienska märken 
också och i ett annat garage står den egna blå pro-

TEXT: JOAKIM LANDELIUS
FOTO: JOAKIM LANDELIUS, DANIEL HOLM

jektbilen, en Fiat 124 Coupé. Under en period var det 
500 Abarth som gällde för inspirerade turer till både 
Ica och banmöten.

Till vardags arbetar Daniel som flygingenjör på 
Arlanda vilket av förklarliga skäl inte genererar så 
mycket arbete i dagsläget. När flygtrafiken i det när-

maste upphörde under våren kunde han istället foku-
sera sin tid mer helhjärtat på arbetet med sin tidigare 
bisyssla.

Vill du också ha hjälp med din entusiastbil? 
Kontakta Italiensk Bilteknik på Facebook eller ring 

Daniel på 070-424 89 02.

Fyra bilar som 
väntar på Daniels 
uppmärksamhet.

Ovan vänster: 
Bilen som satte 
igång allt. En 164 
TS var Daniels 
första Alfa Romeo.

Ovan höger: 
Daniel Holm i färd 
med montering av 
en differential.

Höger: Daniels 
egna projekt, en 
Fiat 124 Coupé.



CHITI, AUTODELTA & TIPO 33
TEXT: BJÖRN SANDBERG. FOTO: DIVERSE
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TIPO 33 - FORMEL FÖR FRAMGÅNG

33:orna hade haft många fina resultat på tävlingar under 
60-talet, men det riktiga genombrottet lät vänta på sig. 
Klassegrar erövrades, men för att vinna totalt måste man ta sig 
an bilar med mycket större motorer. Man kan också undra om 
inte Autodelta hade alltför många järn i elden. Förutom vidare-
utveckling av bilarnas chassin och ett evigt experimenterande 
med olika karosser, i slutet av 60-talet sålde man även motorer 
till formelbilar. Först en 2.5-litersversion av V8:an, anpassad till 
Tasman-serien, ”Down under”. En Brabham BT23D, körd av 
Frank Gardner erövrade några 2:a- och 3:e-platser i Australien 
och Nya Zeeland. Inte så dåligt om man betänker att detta 
inte alls var någon ”gärdsgårdsserie”. F1-säsongen var kort på 
den här tiden, och många förare och F1-stall satsade stort på 
seriens åtta deltävlingar under januari-mars.

F1-bilarna hade ju 3-litersmotorer, och det fanns stall, 
intresserade av en motor som kunde konkurrera med Ferraris 
V12:or och Cosworths V8. Andrea de Adamich körde med 
Autodeltas 3-liters V8 i Italiens GP på Monza 1970. Då satt 
motorn i en McLaren, och året därefter i en March. I den 
sistnämnda kvalade han in 3.4 sek efter täten, en halv sekund 
före Bonnier i en McLaren-Ford/Cosworth. Inga lysande 
resultat, men säkert en nyttig laboration för att utveckla 
3-litersmotorn för mer reguljär användning i tipo 33.

För 1971 hade 3-litersmotorn utvecklats så långt att den inte 
bara klarade ett kort F1-lopp, utan även de ofta mycket längre 
sportvagnstävlingarna. Nu, med vevstakar av titan, fick man 
ut 440 hp @ 9800, och ändringar på chassi och transmission 
pressade ned vikten till 640 kg. I april kördes en deltävling i 
sportvagns-VM på Brands Hatch i England, omfattande 1000 
km eller 235 varv på GP-banan. Efter 6 1/2 timmes racing tog 
Alfa Romeo med Pescarolo/de Adamich sin första VM-seger 
sedan 1951, före en Ferrari 312 PB och en Porsche 917.

Över till Sicilien i maj för Targa Florio, en tävling som även den 
ingick i Sportvagns-VM. 75 ekipage startade i tävlingen, varav 
41 kom i mål. Till enormt jubel från den patriotiska publiken 
segrade den lokale läraren/tävlingsföraren Nino Vaccarella i 
par med Toine Hezemans efter att ha lotsat den beprövade 
3-litersversionen av 33/3 de 11 varven runt de bergsvägarna 
snabbare än någon annan, 120 km/h i snittfart inklusive 
depåstopp. Även andraplatsen erövrades av Autodelta, med de 
Adamich/van Lennep före Bonnier/Attwood i en Lola.

33/TT/3.

I samband med Targa Florio visades för första gången ännu 
en ny version av tipo 33, kallad 33/TT/3. TT står för Telaio 
Tubulare, rör-chassi. Det kan tyckas som ett steg tillbaka från 

Tasman series, Bathurst 1968. Bilen är en Brabham med Alfa 2.5 liter 
V8 utvecklad ur tipo 33-motorn. Totalsegrare i serien blev ingen mindre 
än Jim Clark, som körde en Lotus med en 2.5-litersversion av Cosworth 
DFV. På andra plats kom Chris Amon med Ferrari Dino.

de Adamich i March 711/Alfa Romeo vid Fuchsröhre på Nürburgring. Vid 
den här tiden, 1971, körde man fortfarande Formel 1 på Nordslingan...

Tipo 33/TT/3, avfärd från högkvarteret i Settimo Milanese, på väg till 
Sicilien. Framfälgarna av magnesium är 13”, lättare och ger möjlighet 
till en lägre profil hos nosen. Undrar om det är Chiti själv som betraktar 
avfärden genom det gallerförsedda fönstret? Notera dragbilen, en ovanlig 
Giulia Giardinetta!

Tipo 33/TT/3. En renodlad tävlingssportvagn, kompakt, lätt, inget onödigt! Vissa uppgifter påstår att 3-litersmotorn 
har dubbeltändning, men tecknaren tycks haft svårt bestämma sig. Endast fyra stift är synliga per sida, men mängden 
tändkablar antyder något annat... Vi får tro på Fusi, som anger enkla 10 mm stift och Marelli Dinoplex elektronik.

Motståndarens grupp 5-bil, uppradad för klassningsinspektion. Undrar 
hu många som såldes för landsvägsbruk...

Starten vid BOAC 1000 på Brand Hatch 1971. Vilket startfält! Tipo 33 
i pole position, före Ickx/Regazzoni Ferrari 312 och Rodriguez/Oliver 
Porsche 917!

tidigare monocoque, men det nya chassit var lättare, hela bilen 
mer kompakt. Axelavstånd endast 2190 mm, 130 mm kortare 
än föregående, och viktigare, vagnen påstås nu ha vägt endast 
560 kg! Avsikten sägs varit att testa den helt nya bilen, inte 
tävla med den på den oerhört krävande slingan på Siciliens 
bergsvägar.

Del 2

WORLD SPORTSCAR CHAMPIONSHIP 1971

Tävlingsserien innefattade elva tävlingar, och var öppen för flera 
biltyper. Tipo 33 tävlade i klass 6 för sportvagnsprototyper, 
rena tävlingsbilar med max 3-litersmotorer. Dessutom tillät FIA 
även grupp 5-bilar, tillverkade i minst 25 exemplar och med 
hela 5 liters slagvolym. Tanken var att släppa in modifierade 
landsvägsbilar, men en viss firma i Stuttgart såg möjligheten till 

Mästerskapets sista tävling 1971 gick i USA, på den klassiska 
banan Watkins Glen i staten New York. Autodelta anmälde fyra 
bilar, både den beprövade tipo 33/3 och den senaste 33/TT/3 
med rör-chassi. I VM-klasserna startade 26 bilar, däribland 
fyra 917-Porschar. Efter 6 timmars racing korsade Autodeltas 
bil #30, körd av de Adamich & Ronnie Peterson mållinjen som 
segrare, före två st. 917 och en 5-liters Ferrari 512M! 

en kupp här: Man tillverkade 25 st. Porsche 917, radade upp 
dem för inspektion, och godkändes motvilligt för tävlingsserien. 
Det var alltså mot dessa 5-liters, 12-cylindriga bilar som Alfa 
och andra prototyper hade att kämpa. På snabba banor var 
handikappet stort, men som vi sett har Autodeltas 33:or redan 
vunnit i England och på Sicilien. Det skulle bli en seger till!
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Den nya bilen testades med ett stort antal varianter av karosseri 
för att uppnå bästa kombination av lågt luftmotstånd, stabilitet 
i höga hastigheter och tillräcklig kylning av alla komponenter. 
Från den slanka och lågbyggda prototypen 1972, till det 
Batmobile-liknande utförandet 1973-74:

Detta var slutet för tipo 33. – Ja, då har vi bortsett från den 
uppdaterade Alfasud, som år 1983 av marknadsföringsskäl 
döptes till Alfa 33. – Och det är riktigt, även den 12-cylindriga 
motorn kom till användning i formelbilar, men det är en helt 
annan historia...

1974 borde blivit året då Autodelta äntligen erövrade sport-
vagns-VM, men... Oljekrisen som drabbade världen i slutet 
av 1973 medförde knackig ekonomi, inställda eller avkortade 
tävlingar. Snabbspolning till 1975, då det inte heller såg alltför 
ljust ut. Ledningen för det statsägda Alfa Romeo lutade åt att 
Autodeltas verksamhet kostade mer än reklamvärdet. Chiti fick 
kriga hårt för att kunna sy hop ett komplett tävlingsprogram, 
och lyckades till slut, med hjälp från en tyskt stall, sponsrat av 
en korvtillverkare, vad annat? Lyckligtvis förblev bilarna Alfa-
röda och endast bokstäverna WKRT tackade för bidraget från 
Willi Kauhsen Racing Team.

BÄST I VÄRLDEN!

Och så, äntligen, under 1975 fick Autodelta utdelning för 
sina ansträngningar. Nio deltävlingar ingick Sportvagns-VM, 
och 33TT12 segrade i sju av dem: Dijon, Monza, Spa, Enna-
Pergusa, Nürburgring, Zeltweg, Watkins Glen. Mästerskapet, 
som gällde stall/tillverkare, inte förare, gick till Alfa Romeo, med 
en tysk tillverkare av luftkylda bilar långt efter på andra plats.
Framtiden var osäker, besked om framtida klassning från FIA 
oklar. Så Chiti lutade sig tillbaka och njöt av VM-segern? Icke! 
Ett helt nytt chassi var på gång, rörramen i TT ersattes av en 
monocoque, en lådformad, styvare och lättare konstruktion där 
dessutom motorn ingick som ett bärande element, på samma 
sätt som länge använts i formelbilar. Den nya bilen fick beteck-
ningen 33SC12, där SC står för ”Scatolato”, lådformad. 1977 
var man redo för ett nytt angrepp på världsmästerskapet för 

Den plana 12-cylindriga motorn medgav en lägre kaross än V8:an. Bild 
från test 1972, där chassiet var utvecklat ur tipo 33TT3.

Monza 1000 km i April 1974. Karossen har vuxit avsevärt på höjden, 
men gav trots det uppenbarligen bättre prestanda. Det visar att då det 
gäller aerodynamik har sunt förnuft inget att säga till om... Notera också 
hur bred bilen är! Merzario and Andretti delade på bilen, tog pole position 
och totalsegern.

Alfa Romeo 33SC12 Sovralimentata (överladdad) 1977. Den sista bilen i 
den långa serien 105.33, som började med en 1600 cc prototyp år 1965.

sportvagnsprototyper grupp 6. Osäkerheten om reglementet 
hade medfört att få stora konkurrenter ställde upp, Autodelta 
kunde härja fritt, och Alfa Romeos bilar segrade i samtliga sju 
deltävlingar! 
Den 12-cylindriga maskinen uppvisade imponerande tillförlitlig-
het och dess 520 hk var uppenbarligen tillräckligt. Man hade 
en turboladdad version av motorn på gång, men den behövdes 
inte för att erövra mästerskapet. Motorn i 33SC12 Turbo gav 
640 hk vid 11 000 rpm från 2134 cc slagvolym.  Den provades 
under tävling i Österrike i september 1977 och var mycket svår-
körd, med kolossalt mycket ”turbo lag”. Den kom ändå 2:a med 
Merzario bakom ratten. Notera att Autodelta var tidigt ute med 
turboladdade motorer för seriös racing, samma år som den för-
sta turbo-F1:an gjorde premiär.

Ref: Collins/McDonough, Tipo 33, Development & Racing History  
Fusi, Tutte Le Vetture dal 1910 http://www.robertlittle.us/  
https://en.wikipedia.org  https://www.conceptcarz.com 
Karl Ludvigsen, Classic Racing Engines www.youtube.com m.fl.

ETT DUSSIN CYLINDRAR!

Under 1972 dominerades Sportvagns-VM av Ferrari, vars 
12-cylindriga motor, hämtad från F1-programmet var tillförlitlig 
och gav lite mer effekt än 33:ans V8, trots att den nu hade 4 
ventiler per cylinder och 440 hk @ 9800 v/min. Rykten hade 
länge cirkulerat om en ny, 12-cylindrig maskin från Autodelta, 
men ännu hade ingen så utrustad bil dykt upp på en tävling. 
– Men, vid tävlingen på Spa i maj 1973, efter år av rykten och 

Ronnie Peterson på väg mot segern på Watkins Glen, ca 300 km NV 
om Manhattan. Där har man kört tävlingar sedan 1948, även om banan 
ändrats åtskilliga gånger. 

Autodeltas plana V12:a. Vevstakar av titan, block & toppar i aluminium, kåpor av magnesium, 48 ventiler, inkluderad 
vinkel 27°, komp. 11:1. Marelli tändning, Lucas bränsleinsprutning, torrsumpsmörjning. En tryckpump plus tre 
sugpumpar för oljetråget och en i vardera kamkåpan. Borrning/slag 77x53.6 mm, 2295 cc. 470 hk @ 11 000 rpm vid 
introduktionen 1973. De två motorblocken hölls hop av långa horisontella skruvar. Originellt nog lär delningsplanet 
mellan blockhalvorna inte varit vertikalt, utan lutade 7 grader. 

mer eller mindre hemliga testdagar, fanns äntligen 33/TT/12 
på plats. Chassiet var en liknande rörram, som i 33/TT/3, men 
bakom föraren låg nu en 180 graders V12:a.

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
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Så var det dags igen för julhelgens höjdpunkt, att knäcka Klöverbladets hjulnötter.
I år är det 20 frågor som ska besvaras. Endast ett rätt svar på varje fråga. Motivera gärna dina 
svar, detta kan fälla avgörandet om du hamnar på samma resultat som en medtävlare. Svaren 
vill vi ha senast den 15 januari till adressen nedan. Priset till vinnaren är som vanligt ett års 
medlemskap i CAR. 

1. 

Alfa 164 var resultatet av ett samarbete med bl a en svensk biltillverkare. 
Vilken?

1. Volvo

X.  Saab

2.  Koenigsegg

3. 

Hur fungerar din Alfa Romeo? 

Vilket av följande påståenden är korrekt?

1. Förgasaren förgasar bensinen

X.  Kondensatorn kondenserar strömmen

2.  Differentialen differentierar drivkraften

Lycka till och GOD JUL!

2. 

Alfa 156 är en av Alfa Romeos största försäljningsframgångar i modern tid. 

Walter de Silva stod för den geniala designen som innefattade en egenskap 
som gjorde bilen känd. Vilken?

1. Han fick en fyradörrars familjebil att likna en coupé

X.  Han lyckades åstadkomma en fyradörrarsbil med världens då lägsta 
 luftmotstånd

2.  Påven kom att gilla bilens utseende och han köpte en vit Alfa 156 privat

6. 

Ett känt stadsvapen i bilkretsar. I vilket 
land ligger staden? Stadens namn får 
gärna anges.

1. Tyskland

X.   Italien

2.   Sverige

8. 

Två kända tävlingsförare 
ser nöjda ut efter att ha 
vunnit ett känt långdis-
tanslopp på en klassisk 
tävlingsbana. Vad var 
unikt med deras bil?

1. Den hade en reglerbar bakvinge.

X.   Den var utrustad med tvåväxlad automatlåda

2.   Den var dieseldriven

9. 

Bugatti Veyron presenterades 2005. Namnet hade modellen efter den fran-
ske tävlingsföraren Pierre Veyron. Bilen drevs av en W16-motor med fyra 
turboaggregat och effekten angavs till 1001 hk. Första bilen med mer än 
1000 hk menade Volkswagen som äger Bugatti. Men inte på alla marknader. 
I USA hade bilen bara 987 hk. Varför?

1. Hästarna är större ”over there”

X.  Mer avgasrening krävdes och denna stal effekt

2.  I USA fanns en lag som förbjöd bilar med mer än 1000 hk

4. 

När Svensk Bilprovning 
startade sin verksamhet 
1963 mättes bara en 
substans i bilars avga-
ser och det var koloxid 
(CO). Varför var detta så 
viktigt?

1. Koloxiden ansågs påverka klimatet och kunde sänka temperaturen 
 så att hela Europa riskerade att drabbas av permafrost

X.   Koloxiden påverkar hemoglobinets syretransport i kroppen

2.   Koloxiden luktar illa och förstör därigenom luften i tätorter

     5. 

Har 98-oktanig bensin högre 
energiinnehåll än 95-oktanig?

1. Ja

X. Nej

2. Ja, men bara när det gäller 
 Shell V-Power

7. 

Datorer kallade Mac 
tillverkas av det ameri-
kanska företaget Apple 
som är ett av världens 
högst värderade aktiebo-
lag. Bolaget startades av 
Steve Jobs och två per-
soner till varav den ene 
löstes ut med 700 dollar. 
Den förste som satsade 
större pengar i Apple var 
Mike Markkula som 1976 
investerade 250 000 dol-
lar i Apple. 1978 anställ-
des Jef Raskin och det 
anses vara han som ligger bakom den lättanvända datorn Macintosh. Frågan 
är nu var namnet kommer ifrån.

1.  Steve Jobs farfar kom från Inverness på skotska höglandet och hörde till 
 klanen Mackintosh

X.   Mike Markkula hade tjänat sina pengar på att importera irländsk whiskey 

2.   McIntosh var namnet på Raskins favoritäpple

10. 

Förr angavs värmetalet på ett tänd-
stift med siffror som 175, 225 eller 
240 o s v. Hos Bosch var t ex W175 
T1 ett standardstift. Frågan är nu 
vad siffran 175 egentligen uttrycker. 
Stiften testades i en apparat som gav 
ett utslag vilket fastställde stiftets 
värmetal. Vad var det som mättes?

1.  Temperaturen i celsiusgrader

X.    Tiden i sekunder

2.    Hastigheten i kilometer i timmen
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Svar på nötterna skall vara Nöt-Red. 
tillhanda senast 15 januari 2021.

Skicka ditt bidrag till 
redaktor@alfaromeo.org

15. 

De flesta av oss vet att den förhärskande färgen hos Facebook är blått. 
Detta är ingen slump. Vilken är orsaken?

1. Blått var den färg som tecknades tydligast på de bildskärmar som 
 användes när Facebook startades

X. Blått är den färg som används i brevhuvudet för Harvard University

2. Mark Zuckerberg är partiellt färgblind och ser bara blå färg

19. 

I de flesta länder följer registre-
ringsskylten bilen men det finns 
ett undantag. I detta land följer 
skylten ägaren som alltså tar 
den med sig när han eller hon 
byter bil. En poäng är vidare att 
skylten kan användas på två bilar som ägs av samma person, dock inte samti-
digt. Vilket är landet?

1. Schweiz

X. Danmark

2. Kanada

18. 

Ett av Europas högsta bergpass har en historia som sträcker 
sig ända tillbaka till bronsåldern men sin aktuella sträckning 
fick vägen för drygt 100 år sedan. Den högsta punkten ligger 
på cirka 2 750 meter och passet är mycket populärt att köra 
med bil eller mc då det har mer än 48 numrerade hårnåls-
kurvor. Jeremy Clarkson har utsett passet till “the greatest 
driving road in the world”. En biltillverkare och en motorcykel-
tillverkare har uppkallat modeller efter passet. Vilka?

1.  Alfa Romeo – Moto Guzzi

X.  Porsche – KTM

2.  Audi - Ducati

12. 

Vad är det man ändrar för att 
styra motorvarvtalet i de fles-
ta elbilar idag?

1. V - spänningen

X. A - strömstyrkan.

2. Hz - periodiciteten hos 
 växelströmmen

11. 

I Europa är det endast Storbritannien och Malta som tillåter bil-
körning med upp till 0,8 promille alkohol i blodet. Fram till 2005 
var detta också fallet i Schweiz men då sänktes gränsen där från 
0,8 till 0,5 promille. Statistiken visade dock att olycksfrekvensen 
då ökade och en undersökning gjordes som kom fram till att 
detta berodde på att det nu var fruarna som körde hem från fes-
terna. Schweiz har alltid varit ett realistiskt land men mycket tra-
ditionellt i sin kvinnosyn så vad gjorde man? Jo, man återinförde 
0,8-gränsen då man ansåg att det var bättre att männen körde 
även om de var på ”lyset”. 2014 insåg man dock sitt misstag och 
gick tillbaka till 0,5. Är detta sant?

1.  Nej, det är en myt

X.   Ja, men det gäller inte Schweiz utan Ukraina

2.   Det är helt sant

13. 

Anders är född strax efter skottdagen 1960. Han är 
mycket noga med att fira sin födelsedag på rätt datum 
men när han i år firade sin 60-årsdag ägde födelse-
dagsfesten rum strax före skottdagen. Vad beror detta 
på?

1. Anders börjar bli gammal och gaggig

X. Tiderna förändras

2. Sommartid har använts i Sverige sedan 1980

14. 

Ser gott ut, eller hur? Men det finns en påvisad effekt av att äta dessa 
frön. Vilken?

1. De ökar din intelligens

X.  De minskar risken för att du drabbas av Alzheimer

2.  Du kan komma att testa positivt vid ett drogtest

20. 

En av världens mest exklusiva sportbi-
lar byggdes nästan alltid i högerstyrt 
utförande. Den hade vidare växlings-
mönstret anpassat efter detta med 
ettan längst till höger, närmast föraren. 
Vidare var själva växelspaksknoppen 
utformad för att passa vänster hand. I 
vilket land tillverkades bilen?

1.  Spanien

X.    Frankrike

2.    Italien

17. 

Common rail 
är ett nytt 
sätt att sköta 
insprutningen 
av bränslet 
i en diesel-
motor. Det 
innebar stora 
fördelar och 
blev snabbt 
populärt bland 
motortillverkarna. Idag är så gott som alla dieslar försedda med common 
rail-insprutning. Vilken biltillverkare var först med att införa detta?

1. Audi

X.  Mercedes-Benz

2.  Alfa Romeo

Utslagsfråga
Utslagsfråga som kommer att användas för att kora en vinnare i händelse av att 
en eller flera tävlande har lika många rätt (alla till exempel) på den 20 frågorna. 

Vilken eller vilka motortyper har använts inom Formel 1? Med Formel 1 menas 
tävling arrangerad enligt reglerna för Formel 1 (1950 till idag) även om tävling-
en inte ingått i VM.

Ottomotorer:
Radmotor med 2, 4, 6, 8 eller 10 cylindrar
V-motor med 2, 4, 6, 8, 10, 12 eller 16 cylindrar 
Boxermotor med 2, 4, 6, 8,12 eller 16 cylindrar

Dieselmotor

Gasturbin

Wankelmotor

Tvåtaktsmotor

Luftkyld motor utan fläkt

Luftkyld motor med fläkt

Elmotor

Svaret bör naturligtvis motiveras för att undvika slamkrypare16. 

Formel 1-tävlingar startar oftast kl 14 lokal tid (14.10 av TV-tekniska skäl). Undantag 
för de tävlingar som körs i konstljus. Förr fanns det dock också ett annat undantag 
och det var Monaco GP som startade kl 14.30. Varför?

1.  Det gick inte att stänga av trafiken tidigare

X.  Man ville undvika att köra när det var som varmast på dagen

2.  Furst Rainer ville inte bli störd i sin lunch
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TEXT OCH FOTO: INGEMAR HAGLUND

ALFA SPIDER 1300
HEJ.

Denna gång ska vi titta på och bygga en Alfa 
Spider 1300.

Modellen i fråga är Italeris Alfa Romeo 1300 
Spider som är en återutgivning av en modell som 
från början kom 1995, då från tillverkaren Protar. 
Därefter gav Revell ut den 1997 och nu är det allt-
så Italeri som har formarna.

Det märks att det är gamla verktyg då det kan-
ske inte är den bästa passformen men som jag 
brukar säga: man är ju modellbyggare, inte modell-
montör.

Just denna kommer jag bygga väldigt basic 
utan några extra tillägg.

Börja alltid med att tvätta av delarna i ljummet 
vatten och lite diskmedel så att eventuellt släpp-
medel från tillverkningen försvinner. Små delar 
kan man med fördel måla medan dom sitter på 
gjutstammarna medan större bitar så som motorn 
limmas ihop så mycket som möjligt innan målning.

Karossen har lösa dörrar och huvar som måste 
passas in och justeras. Tänk på att det ska på lack 
så gör inte passningen för tajt. Nästa steg är slip-
ning, det är en hel del skarvar efter gjutningen som 
ska bort och det skrapar jag bort med skalpellen 
eller filar bort. Våtslipa sedan allt med 600-papper 
och tvätta efter det med vatten och diskmedel.

Dags för lack. Tänk på att ha god ventilation 
eller om möjligt vara utomhus när det ska lackas.

Jag lägger ett par tunna lager grund som får 
torka i minst ett par timmar så allt lösningsmedel 
hinner luftas bort. Topplacken läggs på i tunna 
lager tills man är nöjd, vill man ha lite extra glans 
så kan klarlack läggas på.

Ett tips är att värma sprayburkarna i varmt vat-
ten. Dels så får man lite högre tryck i burken och 
så flyter färgen ut bättre. Jag börjar nästan alla 
byggen med att lacka karossen så att den får stå i 
lugn och ro medan jag bygger resten.

Underrede och inredning penselmålades medan 
motorn sprayades med aluminiumfärg.

Ett litet tips när man målat motorn och satt ihop 
den är att ta lite svart färg och späda den väldigt 
tunn och applicera den där det brukar samlas skit 
på riktiga motorer, det ger ett helt annat liv i byg-
get.

Till kromade detaljer använder jag krompenna 
som faktiskt fungerar bra.

Sedan är det bara att montera ihop modellen 
och sätta på lite dekaler.

Modellbyggande är en perfekt sysselsättning i 
dessa tider när man ska hålla distans.

Ta nu och bygg en modell och är det något ni 
undrar över så fråga gärna.
BYGG LUGNT, INGEMAR HAGLUND

Modellbilar
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TIRAMISÙ A MODO MIO TEXT: RICKARD TOMASSONE
FOTO: RICKARD TOMASSONE / MYRA DESSJACK

Det kom önskemål om att jag skulle dela med mig av hur 
jag gör min tiramisù, så här kommer det!
Tiramisù är en klassisk, relativt enkel italiensk dessert 
som är pricken över i som avslutning på middagen eller 
fikat. Svårigheten kan vara att få tag på ingredienserna 
men de finns oftast i de större matbutikerna.
Detta är ett grundrecept och det går att variera ingre-
dienserna och lägga till eller dra ifrån efter tycke och 
smak, men det är en bra grund att utgå ifrån. 
Ingredienser för 2–3 portioner
100 g eller 12 Savoiardikex (favoritmärke Vicenzovo av 
Matilde Vicenzi)
250 g mascarpone, (favoritmärken Galbani eller Zeta)
2 msk amaretto, marsalavin, konjak eller likör
3 ägg 
4 msk strösocker
1,5 - 2 dl starkt avkylt kaffe/espresso
1–2 msk kakao

>>BILD 1<<

Utrustning: elvisp, två skålar, en form eller matlåda i glas 
ca 15x12 cm där sex savoiardikex ryms i botten upplag-
da intill varandra. En grund tallrik där det går att doppa 
savoiardikexen i kaffet utan att dränka dem.
1. Börja med att brygga ca 1 kopp lite starkare kaffe 
eller espresso som du häller upp och låter svalna i rums-
temperatur eller kyl genom att sänka ner i kallt vatten. Ta 
INTE gårdagens kaffe som stått och beskat till sig.
2. Tag gärna fram alla ingredienser 20–30 min innan 
tillredning så blandas allt lite lättare när de håller rums-
temperatur.
3. Ta fram en form i lämplig storlek och måtta med hälf-
ten av savoiardikexen så de täcker botten.

>>BILD 2<<

4. Knäck äggen och dela upp äggvita och äggula i 
varsin skål. Jag brukar rulla äggulan mellan skalhalvorna 
och låta äggvitan rinna över i ena skålen så jag enkelt 
kan separera äggulan utan att kladda för mycket.

>>BILD 3<<

5. Tillsätt strösockret i skålen med äggulor och vispa 
ihop.
6. Tillsätt mascarponen samt amaretton och vispa 
varsamt ihop med äggulor och socker till en jämn ljusgul 
smet.
7. Vispa äggvitorna med elvispen på högsta tills det blir 
ett fast vitt skum. Du ska kunna vända uppochner på 
bunken utan att skummet faller ur.
8. Vänd direkt ner den vispade äggvitan i den ljusgula 
smeten och blanda om på lägsta hastighet med elvispen 

för att färdigställa mascarponesmeten. Vänta inte för 
länge med att vända ner den vispade äggvitan då den 
sakta ”smälter” och blir vattnig.

>>BILD 4<<

9. Häll upp det kalla kaffet i en grund tallrik och doppa 
sedan kort ett eller två kex i taget. Kexen ska bara suga 
upp lite kaffe så kaffet räcker till alla kex.

>>BILD 5<<

10. När första bottenlagret med savoiardikex är lagt i for-
men hälls mascarponesmeten över så det precis täcker 
kexen. Släta ut med en sked eller liknande.

>>BILD 6<<

11. Valfritt att strö ett tunt lager med kakao över första 
lagret för mer chokladsmak.
12. Doppa sedan de sista kexen i kaffet och lägg nästa 
lager i formen. Vill man kan man försiktigt droppa lite 
kaffe även uppe på kexen om det finns lite kvar. Häll 
sedan över resten av smeten, släta till och strö över 
med kakao. Är du snitsig kan du göra olika mönster 
eller figurer i kakaon som en fyrklöver eller kanske ett 
Alfaemblem.

>>BILD 7<<

13. Täck över med plastfolie och låt sedan tiramisùn dra 
till sig minst några timmar i kylskåpet innan den avnjuts 
till fullo. Bäst smakar tiramisùn dagen efter att den fär-
digställts.
Desserten håller sig cirka en vecka i kylen övertäckt 
med plastfolie eller lock så att den inte tar smak av 
annat i kylen. Kan även frysas in bara den får tina lång-
samt så smaken kommer fram.

>>BILD 8<<

HISTORIEN OM TIRAMISÙ

Tiramisù betyder ordagrant ”dra mig upp” eller 
”pigga upp mig”.
Exakta ursprunget till tiramisù är inte helt självklar 
förutom att den kommer från Italien.
Receptet förekommer inte förrän på 60-talet i kok-
böckerna. Men vissa påstår att desserten skapa-
des redan i slutet av 1600-talet i Siena för att hedra 
storhertigen Cosimo III de’ Medici.
En populär historia är att desserten skapades av 
en konditor vid namn Roberto Linguanotto, ägare 
av Le Beccherie, ”slakteriet” konstigt nog, i Treviso 
i regionen Veneto. Det finns till och med ett datum 
dokumenterat när desserten skapades, 24 decem-
ber 1969, vilket skulle innebära att desserten firar 
51 år nu till julafton 2020. En anledning så god som 
någon att kanske ha desserten på julbordet?

Historien om tiramisù är fritt taget från Wikipedia.
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SUMMERING 2020! TEXT: AYHAN DIZDAR
FOTO: OFFICIELLA BILDER ANVÄNDA FRÅN WWW.FORMULA1.COM

V
i är i slutfasen av årets säsong och 
världsmästarteamet samt världsmästaren 
är redan korade. Precis som förväntat 
blev det Mercedes och Lewis Hamilton 

som bärgade dessa titlar. Lite ospännande kamp 
har det varit kring dessa titlar då båda varit hyfsat 
överlägsna, och med liknande reglemente det 
kommande (sista) året så är oddsen nog ganska 
låga på att det skulle bli något annat slutresultat 
nästa säsong.

Jag kan dock inte förbise den fantastis-
ka prestation som Lewis Hamilton åstad-
kommit med den ”omöjliga” tangeringen av 
Schumachers sju F1-VM-titlar, flest antal 
F1-segrar och en hel rad andra rekord som han 
lagt på sin mästarhylla, och då är han inte färdig 
ännu. Kudos från mig!

Däremot är det desto mer spännande där 
bakom och hela vägen ner till sista team, och 
den kampen kan vi se fram emot. Men innan 
vi hoppar in på det spåret så får vi ändå gläd-
jas över att Alfa Romeo har jobbat sig upp till 
plats P8 i mästerskapet, det vill säga före både 

Haas och Williams. Detta trots det tydliga han-
dikappet som Ferraris drivlina visat sig vara. 
Haas lider givetvis av samma problem då de 
också har Ferrarimotor, men det visar att Alfa 
Romeo har ett bättre chassi samt troligen bättre 
föraruppsättning. Williams som också jobbat sig 
upp starkt i slutet av säsongen och stadigt nått 
Q2 i kvalen, åtminstone med en bil (Russel), 
har trots allt fått ge sig mot Alfa Romeo med 
tre race kvar. Faktum är att Alfa Romeo Racing 
Orlen är det team som gjort de största förbätt-
ringarna under årets säsong och den viktiga 
statistiken måste man ta med sig in i nästa 
säsong. Ett kvitto på att man är på rätt spår vad 
gäller att förstå hur bilen presterar som bäst. I 
senaste racet i Istanbul som hade mycket svåra 
förhållanden i både träning och kval med ihål-
lande regn, visade både Kimi och Antonio fram-
fötterna. I kvalets Q1 och Q2 låg de högt upp 
i positionerna och båda tog sig således till Q3 
för första gången under säsongen. Väl där slu-
tade de på P8 (Kimi) och P10 (Antonio). Dessa 
sammantaget starka prestationer har troligen 

också bidragit till att teamet bestämt sig för att 
behålla både Kimi och Antonio som förare nästa 
säsong. Båda har presterat bra och tagit poäng, 
vilket har varit ytterst värdefullt i teammäster-
skapet.

Detta betyder också att ryktet kring kopp-

lingar med Mick Schumacher, Callum Ilott med 
flera har förändrats. Istället verkar det som om 
Mick hamnar hos Haas nästa säsong då det 
redan är bekräftat att varken Kevin Magnusen 
eller Romain Grosjean får behålla sina platser. 
Ryske F2-föraren Nikita Mazepin lär vara den 
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som tar den andra sitsen hos Haas. Om vi då 
tittar vidare på övriga team där det finns till-
gängliga platser så finns det en plats hos Red 
Bull Racing, en hos Alpha Tauri, en hos Racing 
Point/Aston Martin Racing och slutligen en plats 
hos Mercedes då kontraktet med Hamilton inte 
är slutförhandlat ännu. Tilläggas bör att även 
dessa öppna platser troligen redan är långt 
gångna vad gäller kontraktsskrivande, men att 
de inte formellt annonserats ännu.

Vi kan även berätta att preliminära kalendern 
för 2021 ser ut enligt nedan, och formellt beslut av 
FIA:s World Motor Sport Council kvarstår att tas.

Ett firande som bör uppmärksammas är att 

Sauber Motorsport som förvaltar och driver  
Alfa Romeo Racing Orlen har kört 500 F1 lopp i 
samband med tävlingen i Istanbul. För att förstå 
prestationens vidd så kan jag berätta att det 
bara är Ferrari, McLaren och Williams, alla rik-
tigt klassiska F1 team, som uppnått riktmärket 
500 race. En imponerande prestation om man 
betänker storleken på denna lilla verksamhet 
från Hinwil i Schweiz. Forza Sauber Motorsport, 
Forza Alfa Romeo Racing Orlen!

Vi ser fram emot en spännande avslutning av 
årets säsong samt en ny intensiv säsong 2021. 
Önskar även er alla en riktigt GOD JUL och ett 
GOTT NYTT ÅR! 

F1 Kalender 2021-Preliminär
• 19-21 Mars – Australien (Melbourne)
• 26-28 Mars – Bahrain (Sakhir)
• 9-11 April – Kina (Shanghai)
• 23-25 April – Beslut kvarstår (?)
• 7-9 Maj – Spanien (Barcelona)*
• 20-23 Maj – Monaco (Monaco)
• 4-6 Juni – Azerbaijan (Baku)
• 11-13 Juni – Kanada (Montreal)
• 25-27 Juni – Frankrike (Le Castellet)
• 2-4 Juli – Österrike (Spielberg)
• 16-18 Juli – Storbrittanien (Silverstone)
• 30-1 Juli/Augusti – Ungern (Budapest)

• 27-29 Augusti – Belgien (Spa)
• 3-5 September – Nederländerna (Zandvoort)
• 10-12 September – Italien (Monza)
• 24-26 September – Ryssland (Sochi)
• 1-3 Oktober – Singapore (Singapore)
• 8-10 Oktober – Japan (Suzuka)
• 22-24 Oktober – USA (Austin)
• 29-31 Oktober – Mexico (Mexico City)
• 12-14 November – Brasilien (Sao Paulo)*
• 26-28 November – Saudiarabien (Jeddah)
• 3-5 December – Abu Dhabi (Abu Dhabi)
* Kontraktering kvarstår



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. 
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Henrik Roos Motorsport                     Bil AB

HRM Bil AB - Traversgatan 16 - 53140 Lidköping  
0510 604 00 - www.hrmbil.se
Öppettider: Mån-Fre 9-18, Lör: 10-14

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


