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INNEHÅLL

VI TAR DE ROLIGA 
BILARNA PÅ ALLVAR.
Tänk dig en biltidning som tar de roligaste bilarna på största allvar. 
En tidning som tror att både innehåll och yta behövs. Som sätter de nya 
bilarna på hårdast tänkbara prov, som guidar till de rätta begagnatköpen 
och som  målande beskriver de makalösa klassikerna.
 Hittills i år har vi bland annat skrivit om Alfa 159 (provkörning), 
Alfa GT 3,2 (duell med Mazda RX-8), Alfa GTV/Spider 
(köpguide), Alfa Giulia Sprint 1600 (klassiker) och Alfa 8C 2900 B 
(racingklassiker).
 Snart ska Alfa 159 få genomgå A-testet – världens 
tuffaste sportbils-test. Och i pipeline har vi även mätningar 
på Alfa 147 GTA. Plus att vi naturligtvis skriver om alla an-
dra drömbilar från Italien, Japan, Tyskland, USA...
 Vågar du missa detta?

GTV/Spider (nr 6.05), Alfa 
159 (nr 7.05), Alfa 8C 2900 
B (nr 10.05) och Alfa Giulia 
Sprint 1600 (nr 9.05).
Tidningarna kostar 60 kr/st. 
Maila din beställning till 
red@automobil.se

94   AUTOMOBIL 6.05   

KÖPLUST! ALFA ROMEO GTV/SPIDER

AUTOMOBIL 6.05   95

Alfa Romeos sportbilsprogram 

var ihåligt i början av nittiotalet. 

Den Giugiarodesignade GTV-coupén 

hade lagts ner 1986 och den nästan 

trettioåriga Alfa Spider sjönk långt ner i 

registreringsstatistiken innan även den 

tvingades upp på schavotten 1993. De 

Alfa 75-baserade sportbilarna Zagato 

SZ och spiderversionen RZ hade vis-

serligen presenterats något år tidigare, 

men var med sitt pris på motsvarande 

500 000 kronor alltför dyra för att 

kunna tilltala något större antal kunder.

För att i god tradition kunna erbjuda 

sportbilar för folket började Alfa 

utveckla två modeller som skulle fylla 

de båda utbudsluckorna som skapats 

av GTV och Spider. För att hålla kost-

naderna nere var planen att utveckla 

en bil som kunde tillverkas både som 

coupé och cabriolet.

Plattformen från Fiat Tipo fick 

utgöra basen, vilket även gjorde det 

nödvändigt att byta drivsystem till 

framhjulsdrift. Förutom den grundläg-

gande byggarkitekturen stod dock inte 

mycket att känna igen från Tipon när 

Alfas ingenjörer var klara. Förutom 

Alfa-unika karosser, motorer och 

växellådor, monterades även McPher-

sonben och en specialutvecklad 

multilänkbakaxel med hjälpram för att 

få de önskade vägegenskaperna. Bak-

axelkonstruktionen tillåter en viss grad 

av passiv motstyrning av bakjulen, 

vilket trots framhjulsdrift och mycket 

vikt över framhjulen skulle ge ett när-

mast neutralt uppträdande vid hård 

kurvtagning. 

De båda bilarnas former blev en 

samproduktion mellan Pininfarina och 

Fiat/Alfas eget designcenter Centro 

Stile. Alfa hade med goda resultat 

testat grundformen redan när kon-

ceptbilen Alfa Protéo visades några 

år innan. De två nya bilarna (med det 

gemensamma interna namnet 916) 

presenterades på bilsalongen i Paris 

1994: sportkupén Alfa GTV med nöd-

säte bak och den öppna, rent tvåsitsiga 

Alfa Spider. De första bilarna rullade av 

bandet i Aresefabriken några månader 

senare. 

Efter åtta års tillverkning och två 

ansiktslyftningar lades modellerna 

till slut ner 2003. Efter något års pro-

duktionsstopp efterträds 916-bilarna 

av två olika bilar: den för något år 

sedan presenterade Alfa GT och så 

småningom även av den mer extrema 

FERRARI 
TILL LÅGPRIS
Låga andrahandsvärden ger reapriser på
tuffa Alfa Romeo GTV och den öppna Spider-
varianten. Bilarna ger italiensk charm i överflöd 
men det kan bli krångligt och dyrt att köpa fel 
exemplar.

AV ANDERS ADOLFSSON FOTO PER HAMMARSJÖ

Mycket ögon- och öronfröjd garanteras 
om du köper V6-motorn. Läderarbetet 
är läckert!

Fronten är omisskännligen Alfa Romeo, men det är inte alla som faller i farstun för linjespelet. Det ska nog till en italiensk formgivare för 
att få ordning på så här många luftslitsar, i fyra nivåer dessutom. Strålkastarnas runda gluggar följer med plasthuven upp, insatserna är 
fasta.

En helårsprenumeration 
(12 nr) kostar bara 529 kr. 
Beställ på 08-799 63 82 eller 
automobil@pressdata.se

BIRDCAGE!
      Pininfarinas läckra 

Maserati – vi vill 
också ha en! 

PORSCHES RÅASTE
      Världen blev sig aldrig lik

sedan 917 gjort sitt.
Haventon målar!

7
3

8
8

0
7

8
4

0
4

9
0

0

1
1

TID
SAM

 0784-11

Austin-Healey
Snygg? Ja! Snäll? Det tror du bara.

NR 11 2005  PRIS 49 KR DANMARK 50 DKK FINLAND 4,88  EURO NORGE 54 NOKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄLSKAR SPORTBILAR OCH VILL VETA VAD DE VERKLIGEN 

GÅR FÖR. DESSUTOM SUVERÄNA BEGAGNATTIPS OCH MAKALÖSA KLASSIKER!

11.05

ÅRETS HETASTE LÄSNING. ALLA PRATAR 
OM NYA MUSSEN – VI AVSLÖJAR HUR MYCKET 
KÖRMASKIN DET FINNS UNDER LINJERNA. 

MUSTANG GT 
I HÅRT A-TEST

VI GER JÄRNET
I NYA CAYMAN!

KÖPLUST!
PORSCHE 996

Glöm 993 – slå till på en modern 
Porsche som kostar mindre 

och ger mer.

 Vi matchar nya V6-kombin 

mot Subaru Legacy 3.0R

SÅ VASS ÄR
SAAB 9-3 AERO

PROJEKT 968 BLIXTBANTAR

GOODWOOD

 RETRO!
RACE!

ENGLANDS MESTA 
SPORTBILS-

FEST

001AMB1205P.ps   1 05-11-24   17.02.05
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Nu har ni redan nästa nr av Klöverbladet i er hand. Vi 
försöker nämligen jobba ikapp ”utgivningsglappet” så 
det ska bli ordning igen framöver, detta gör att det blir 
kortare tid mellan några nr. Så håll till godo, här kommer 
mera läsning.
 
Med detta nr följer kallelsen till årsmötet den 25:e novem-
ber. Denna gång har vi satt Jönnköping som mötesplats. 
Vi håller till på Stora Hotellet både med själva mötet och 
middagen efteråt. Anmälan till mötet skall vara sekre-
teraren tillhanda senast den 20:e november, motioner 
senast den 10 november. Boka alltså in lördagen den 
25/11 på Stora Hotellet i Jönnköping för årsmöte! 
 
Vi fortsätter att gotta oss i 50-årsfirandet på Gärdet 
även i detta nr. Har du/ni kanske bilder som togs under 
dagen, så skicka gärna in dessa och skriv ner några 
rader om hur du/ni upplevde dagen. Vad var bäst? Vilken 
Alfa var snyggast? Vem hade putsat mest? Vilken Alfa 
var mest intressant? Hur smakade olivoljan? Snyggaste 
styling? Fatta pennan och låt oss andra få veta vad just 
du/ni tyckte om jubiléumsdagen.
 
Fick ett brev från Arne Wennerbrandt häromdagen. Han 
startade, tillsammans med Sten Hjalmarsson och ett 
gäng entusiaster, Club Alfa Romeo 1956. Klubben bjöd 
in båda dessa trevliga herrar till 50-årsfirandet. I brevet 
tackar Arne så hjärtligt för inbjudan till evenemanget och 
den fina middagen.
Han skriver bl.a.: Jag kände mig hedrad, fick present och 
blev avtackad. Hela tillställningen genomfördes på ett 
mycket värdigt och gemytligt sätt och tog inte slut förän 
långt in på småtimmarna.

Och sedan skriver Arne att han uppskattade särskilt att 
vi hade bjudit in hans gamle vän Sten Hjalmarsson, det 
blev ett glatt återseende dem emellan.
På middagen ute på Djurönäset hade jag nöjet att få både 
Arne och Sten till bordet. Fick höra många historier, t.ex. 
om hur allt började en gång för 50 år sedan och hur det 
var på den tiden, de hemmagjorda klubbmärkena och 
designen, hur man valde klubbnamnet, träffarna och 
tävlingar. Vi åt, skålade och pratade i flera timmar. Jag 
är jätteglad att ni båda ville komma och förgylla allas 
vår kväll och fira klubben tillsammans med oss. Hoppas 
vi kan få era berättelser på pränt framöver, så historien 
bevaras och att alla får en chans att höra hur det gick till 
när klubben bildades.
 
Ha det så gott alla Alfavänner!
CIAO / FRU ORDFÖRANDE

KLÖVERBLADET

MANUSSTOPP FÖR NÄSTA NUMMER
DEN 30/11. MANUS SÄNDS TILL STAFFAN ERLANDSSON ELLER TILL 

KLUBBMÄSTAREN FÖR DITT OMRÅDE. REDAKTIONEN FÖRBEHÅL-

LER SIG RÄTTEN ATT REDIGERA INSÄNT MATERIAL.  

MANUSANVISNING
BIDRAG TILL KB, I FORM AV TEXT OCH/ELLER BILD MOTTAGES 

TACKSAMT. TEXT/BILD KAN SÄNDAS SOM E-MAIL. KONTROLLERA 

ATT BILDERNA HAR GOD KVALITET OCH EN UPPLÖSNING PÅ 300 

DPI. OM BILDERNA ÄR SPARADE SOM JPG, MÅSTE DE VARA MINST 

1,5 - 2,5 MB FÖR ATT BLI BRA I TRYCK. VI TAR SJÄLVKLART OCKSÅ 

EMOT PAPPERSBILDER OCH CD.

CLUB ALFA ROMEO C/O ANNICA NILSSON, 

NYGATAN 53, 903 31 UMEÅ

STYRELSEN 2006

ORDFÖRANDE

ANNICA NILSSON
NYGATAN 53, 903 31 UMEÅ

TELEFON: 090-77 79 26 (19-23)

MOBIL: 0706-66 76 86

E-MAIL: 

ORDFÖRANDE@.ALFAROMEO.ORG

SEKRETERARE

FREDRIK LAVESSON
VÄSTERBY BACKE 26,163 75 SPÅNGA

TELEFON: 08-38 23 18,

MOBIL: 0703-53 58 59

E-MAIL: 

SEKRETERARE@ALFAROMEO.ORG

KASSÖR

ROLF CARSTENS
BERGABOVÄGEN 7, 133 37 SALTSJÖBADEN

TELEFON: 08-747 85 34,

MOBIL: 0736-42 48 70

E-MAIL: 

KASSOR@ALFAROMEO.ORG

KLUBBMÄSTARE ÖST

ÅKE NYBERG
SANDBROVÄGEN 28, 183 30 TÄBY

TELEFON: 08-83 47 83

MOBIL: 0708-40 74 07

E-MAIL: 

AKE.NYBERG@ALFAROMEO.ORG

KLUBBMÄSTARE VÄST

VAKANT

TELEFON: 

MOBIL: 

E-MAIL: 

KLUBBMÄSTARE SYD

RICHARD ELIASSON
RYDSGATAN 318 B, 584 39 LINKÖPING

TELEFON: 013-17 46 66

MOBIL: 070-571 87 78

E-MAIL: 

RICHARD.ELIASSON@ALFAROMEO.ORG

KLUBBMÄSTARE MITT

VAKANT

TELEFON: 

MOBIL: 

E-MAIL: 

BANMÖTESANSVARIG

FREDRIK MALMBERG
VETEGATAN 16, 582 53 LINKÖPING

TELEFON: 013-104 205

MAIL: 

FREDRIK.MALMBERG@UTKLIPPAN.SE

WEB MASTER

NICLAS DAHLGREN
BOKSKOGSBACKEN 55, 422 56  

HISINGSBACKA

TELEFON: 031-157847

MOBIL: 0703-99 63 36

E-MAIL: 

NICLAS.DAHLGREN@ALFAROMEO.ORG

KANSLI/MEDLEMSFRÅGOR

SOLVEIG TOVOTÉ-JOHANSSON
STRANDSTADEN 29, 543 95 FAGERSANNA

TELEFON: 070-739 67 39

E-POST: MEDLEM@ALFAROMEO.ORG

WWW.ALFAROMEO.ORG

LEDAREN
YTTERSPALTEN

#4 2006

HEJSAN ALLLIHOPA!

Ny redaktion på Klöverbladet

PRODUKTION: TM PRODUCTION
TRYCK: PRINFO CITYTRYCK 
LINKÖPING/MOTALA 

ANS. UTGIVARE STYRELSEN GENOM

ANNICA NILSSON

REDAKTIONEN

ADRESS:

KLÖVERBLADET 
ATT; STAFFAN ERLANDSSON

TEL. HEM: 08-656 38 39

MOBIL: 0707-38 03 67

E-MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

REDAKTÖR & AD

THOMMY LEHRGRAFVEN
FORNMINNESVÄGEN 40, 

540 16 TIMMERSDALA

TEL: 070-285 44 39

TEL. HEM: 0511-811 27

E-MAIL: REDAKTOR@ALFAROMEO.ORG

NYHETSREDAKTÖR

STAFFAN ERLANDSON
ÖSTUNA LUNDA, 741 94 KNIVSTA

TEL. HEM: 08-656 38 39

MOBIL: 0707-38 03 67

E-MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

KORREKTUR

VIKING PALM
BLÅBÄRSGATAN 4, LOMMA  234 43

TEL. HEM: 040-41 02 31

MOBIL: 070-273 88 15

E-MAIL: VIKING.PALM@TELIA.COM

REDAKTÖR MOTORSPORT

BENGT-ÅCE GUSTAVSSON
TEL: 0703-40 93 00

E-MAIL: BENGAN@RACEFOTO.SE

REDAKTÖR NOSTALGIA

OCH BÖCKER

BJÖRN NILSSON
TEL: 040-42 32 29 (KVÄLLAR)

E-MAIL: KASTAJELUND@SWIPNET.SE 

REDAKTÖR TEKNIK

BJÖRN SANDBERG
TEL: 08-756 67 87 (KVÄLLAR)

E-MAIL: ORSO@BREDBAND.NET

ANNONSERING

SOLVEIG TOVOTÉ-JOHANSSON
STRANDSTADEN 29, 543 95 FAGERSANNA

TELEFON: 0504-209 45

MOBIL: 070-739 67 39

E-POST: SOLVEIG.TOVOTE@TELIA.COM

Nyhetsredaktören heter Staffan Erlandsson, 41 år gammal och 

Alfafantast sen tidiga tonår. Det är till honom ni ska skicka 

material, idéer och tips om vad ni vill ha i tidningen.

Mailadressen är nyheter@alfaromeo.org. Vill ni hellre skicka 

material med vanlig post så är adressen:

Staffan Erlandsson

Östuna Lunda

741 94 Knivsta

Thommy Lehrgrafven är layoutare och chefredaktör, 52 år och 

bilfantast (tyvärr inte Alfaägare ännu men...). Gillar snabba och 

snygga bilar.

Mailadressen är redaktor@alfaromeo.org. Vill ni hellre skicka 

material med vanlig post så är adressen:

Thommy Lehrgrafven

Fornminnesvägen 40

540 16 Timmersdala

FRÅN OCH MED DETTA NUMMER ÄR DET 
NYA NAMN PÅ REDAKTIONEN FÖR KLÖVERBLADET.

MITT FÖRSTA NUMMER AV KLÖVERBLADET AVKLARAT
OCH HÄR ÄR DET ANDRA...
Det blev en lång och nervös väntan på det första Klöverbladet 

för min del, tankarna var många, funkar det på tryckeriet? Vad 

ska läsarna tycka?

Fick ett mail från någon som fått tidningen att det såg bra ut. 

– Skönt, en som var nöjd i allafall, är det flera?

Fler mail kom med positiva signaler, läste på klubbens hemsida, 

positivt! Många var väl glada att tidningen äntligen kom...

Eller vill alla bara va snälla? Nä, det verkar som dom flesta god-

känner första numret, nu gäller det bara att fortsätta att göra 

bra ifrån sig och rätta till dom missar som blev.

Egentligen var det ju bara att hålla sig till Truls mall, han har ju 

gjort en mycket fin layout tycker jag.

Det blir tätt på given nu i höst och en del strul med manusstopp 

för kommande nummer har det varit, men jag tror att vi har 

koll nu...

Jag läste på något ställe att KB skall komma ut varje jämn 

månad och det tycker jag låter bra. Det får bli målsättningen för 

nästa år. Manusstopp får väl bli den 10:e ojämn månad då.

Så vill jag be er som tappat sugen, och alla andra, att skriva och 

skicka in era alster, ge oss på den ’’nya redaktionen’’ en chans 

att visa att vi menar allvar och nu ska vi göra sex fräscha num-

mer varje år framöver.

Gör som Staffan och vi andra på redaktionen vill, kom med syn-

punkter och idéer på vad ni vill ha med i tidningen. Ju fler och 

bättre idéer – ju bättre tidning!

TREVLIG LÄSNING ÖNSKAR REDAKTÖR’N.
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Alfa Romeo armbandsur
Designen är klassisk och tidlös med Alfa-logo och Scudetto

på urtavlan. Ursprungligen framtaget till en promotion/
utställning. Ett mycket stilfullt ur av hög kvalitet.

Boett av högglanspolerat rostfritt stål,
klockrem av äkta läder med mycket smart
låsning som också är försedd med Alfa-
logo. Urtavlan finns med vit eller svart
bakgrund. Sekundvisare, dag/datum och
månfas visas. Vattentät (3 atm) och med
automatiskt, självuppdragande urverk.
Armbandsuret levereras från Danmark.
Pris: 950 kronor plus fraktkostnad. 
Glöm inte att ange svart eller vit urtavla.
Leveranstid ca 4 veckor.
Beställ på alfa@paradis.dk

Annons Kl�verbladet.qxd  2006-02-15  09:29  Sida 1

Välkommen till oss i Målsryd!
-auktoriserad återförsäljare och fullserviceverkstad.

Tage Johansson Bil AB
516 77 Målsryd 033-236670, www.tagejohanssonbil.se
Avfart vid riksväg 27 söder om Borås

Club Alfa Romeos 
Renoveringsutmärkelse

Instiftad vid årsmötet 2005.

På grund av kända skäl så kommer inget pris att 

delas ut för 2006. Det finns därför ingen möjlig-

het att utse någon vinnare.

För att uppmuntra till fina ordentliga upp-
rustningar och renoveringar av ”äldre” Alfa 
Romeo bilar har klubben instiftat en belö-
ning för väl utförda insatser.

Vid årsmötet delas pris ut för bäst utförda 
renovering, till originalskick, utav en klassisk 
Alfa Romeo.

Definitioner:
• KLASSISK ALFA ROMEO – Alla bak-
 hjulsdrivna till och med Alfa 75 / 90 / ES 
 30 samt Alfasud modellerna.

• UTFÖRD RENOVERING – Egenhändigt 
 helt eller delvis samt så kallad köpereno-
 vering kvalificerar

• ORIGINALSKICK – Som bilen såg ut då 
 den var ny, tidstypiska modifieringar är OK. 
 Jämför med det som krävs för att 
 kvalificera för MHRF-Försäkring

• PRISER – Bästa renovering presentkort  
 2 000:- och plakett, andra plats present-
 kort eller dylikt 1 000:- plus plakett samt 
 tredjepris ett års fritt medlemskap samt 
 plakett

Utförd renovering skall dokumenteras 
genom bilder och beskrivning. För att få 
deltaga i denna tävling skall man ha varit 
fullbetalande medlem i minst ett helt år. 
Dokumentation sändes till styrelsen, som 
också utgör jury, senast 15:maj 2007. 

Juryn utser ett antal finalister, och tittar 
själv eller via ”ombud” på dem som känns 
hetast.

Pristagare utses, meddelas och premieras 
på årsmötet.

Samma bil kan endast delta en gång.

Pristagarna och deras bilar presenteras i 
artiklar i Klöverbladet påföljande år.

Sänd ditt förslag med dokumentation till 
sekreterare Fredrik Lavesson, Västerby 
Backe 26, 163 75 SPÅNGA alternativt 
sekreterare@alfaromeo.org.

MHRFs Nordiska Annonsmagasin, Nordens största annonstid-

ning för samlarfordon!

Annonsmagasinet kommer i slutet av november och kan bestä-

las av den som vill ha det. Tidningen omfattar f n 68 sidor, är i 

folioformat (som de flesta dagstidningar) och innehåller mellan 

två- och tretusen privata radannonser samt företagsannonser 

med i första hand sådant som har med vår hobby att göra. 

På MHRFs hemsida kan du 2 veckor efter publicering  läsa de 

Vi har funderingar på att upprätta ett ”Classico-register”. 

Meningen med detta är att ägare till klassiska Alfor lättare skall 

kunna nå varandra, utbyta erfarenheter och och kanske träffas 

på speciella möten. Det finns ett sådant i Danmark och vi tänkte 

dra nytta av den erfarenhet som finns där. 

Vi har lagt ut ett upprop på hemsidan och ett 30-tal medlemmar 

har anmält sitt intresse för detta.

Vi kopierar danskarna och säger att bilar i registret skall vara t 

o m modelltyp 105. D v s Giulia, Bertone-kupéer, tidiga Spiders. 

Andra intresserade kan självklart anmäla sig även om deras bil 

inte är fullt så gammal. Har man ett intresse för gammelbilar 

så har man.

Kontakta mig på kassor@alfaromeo.org eller Rolf Carstens, 

Bergabovägen 7, 133 37 Saltsjöbaden.

CLASSICO
REGISTER

DET ÄR MED STOR SORG SOM JAG ANDERS 

LEVIN MÅSTE MEDDELA ATT MIN STYVFAR PETER 

HELLEBERG HAR AVLIDIT EFTER EN LÅNG TIDS SJUK-

DOM.

PETER VAR EN STOR ALFA ENTUSIAST OCH MEDLEM 

I KLUBBEN OCH DET VAR HAN SOM VÄCKTE MITT 

ALFA INTRESSE SOM KOMMER ATT FÖLJA MIG LIVET 

UT.

 

PETER SOM HAR FUNNITS MED I MITT LIV SEDAN 

1983 VAR EN VÄLDIGT SPECIELL PERSON SOM ALLTID 

VAR POSITIV OCH SÅG LÖSNINGAR PÅ ALLT. HAN 

HADE ETT STORT HJÄRTA OCH VAR OMTYCKT AV 

MÅNGA. TYVÄRR SÅ DRABBADES HAN AV EN SVÅR 

NJURSJUKDOM FÖR 3 ÅR SEDAN OCH HAR DÄREF-

TER KÄMPAT FÖR ATT KOMMA TILLBAKA.

HAN HADE KVAR LIVSGNISTAN ÄNDA IN I DET SISTA 

OCH SÅ SENT SOM I JULI FICK HAN SIN NYA RÖDA 

159 Q4 SOM HAN PLANERADE ATT RESA UT I EURO-

PA MED NÄSTA SOMMAR DÅ HAN SNART SKULLE FÅ 

EN NY NJURE OCH BLI FRISK.

TYVÄRR SÅ BLEV VÄNTAN PÅ DEN NYA NJUREN FÖR 

LÅNG OCH PETER ORKADE INTE...

PETER BLEV 56 ÅR.

In memoriam

flesta av de annonser som finns i senaste utgåvan av Nordiska 

Annonsmagasinet. Om du vill ha ett eget exemplar, kontakta 

Björn Nilsson 040-42 32 29 bokhyllan@alfaromeo.org
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PRESENTATION AV 
NYHETSREDAKTÖREN

Staffan Erlandsson 

heter jag, efterträdare 

till Magnus Emanuel som 

skött nyhetsspalten med 

bravur under de senas-

te åren. Jag vill tacka 

honom för hans insatser 

under dessa år, och hop-

pas att det kommer fler 

alster från Magnus!

Jag är 41 år gammal, 

och lyckligt omedveten 

om mina problem. Jag 

ser dem som en förmån, 

alla tre. Dom är just nu 

parkerade i ladan, i vän-

tan på vinterns renove-

ringar. Två är av modellen 75, en TS från 1989 samt en 3.0 från 

1988. Gamlingen är en Alfetta GTV från 1977, som jag räddade 

från glömskan hos en bilhandlare i Hudik.

Bilintresset för övrigt är ganska lindrigt. Det har bara följt mig 

sedan jag var två år gammal, jag läser endast sju-åtta olika bil-

tidningar regelbundet, det är sällan jag får fler än tre –fyra olika 

bilrelaterade nyhetsmejl dagligen och jag åker sällan på fler än 

tio-tolv olika bilträffar eller banmöten varje år. Bättring utlovas 

i och med redaktörskapet! Nu tvingas jag söka upp andra bilin-

tresserade och intervjua dem, vilket kanske kan bättra på mitt 

bristande engagemang i bilvärlden.

Nyhetsredaktörsposten passar mig som handsken. Hoppas 

även ni läsare tycker jag bidrar med artiklar som ni vill se i 

KB. Sedan högstadietiden har jag alltid varit inblandad i olika 

publikationer, allt från skoltidningar till redaktör för Borlänge 

Flygklubbs tidning Spaken.

Tvingades 2005 avbryta just flygkarriären på grund av lindrig 

yrsel, knappt märkbar på moder jord, men ändå allvarlig nog 

för att Luftfartsinspektionen skulle ha synpunkter. Detta ledde 

till att jag tog tag i en ny karriär, och hamnade därmed i januari 

2006 som elev på Poppius Journalistskola, där jag läste grund-

kurs inom journalistik, där fortsättning följer i januari 2007.

Förutom att själv skriva artiklar och nyhetsrelaterat material till 

KB är jag även ansvarig för att ta emot material från medlem-

marna. Adress och kontaktuppgifter finner ni i början av denna 

tidning, samt på hemsidan under rubriken Klöverbladet. Bilder 

tas gärna mot på CD-ROM, i stor upplösning, som skickas via 

vanlig post.

Jag är även intresserad av att få reda på vad ni medlemmar 

vill se i KB. Klubben sysslar med allt från familjeutflykter till en 

egen racingserie, varför reportage från dessa träffar är givna. 

Men det kanske finns andra intressen? Mekartips, tryckta FAQ:

er, mat- och dryckesrelaterat, humor eller researtiklar? Hör av 

er med synpunkter, och hemskt gärna artiklar.

STAFFAN ERLANDSSON

Reservdelar och tillbehör för alla Alfor, från 105-serien, Bertone/Guilia och framåt till senaste 159an.Reservdelar och tillbehör för alla Alfor, från 105-serien, Bertone/Guilia och framåt till senaste 159an.
Avgasrör och ljuddämpare från CSC, Supersprint, Ansa och Marmittezara. Rakrör för Bertone och Spider 

kostar 235 kronor. Rostfri dämpare med ovalt slutrör för 147 kostar 3 750 kronor.
Väghållningssatser och sänksatser för från G&M, H&R och Bilstein. Sänkfjädrar Alfetta från 1 200 kronor. 

Styling från Formula-2, Lester och Zender. Exempelvis komplett strålkastarsats 156 GTA med svart botten 
tillverkade av Carello för 5 750 kronor. Passar alla 156 fram till faceliften.

Alfa Rosso är auktoriserad verkstad för Alfa Romeo och Fiat. Detta innebär att du kan göra eventuella 
garantireparationer hos oss oberoende av var du köpt bilen. Passa på att göra en Bilstein Engine Flush 
på din Alfa om den rullat långt, om du är osäker på hur oljebytena skötts eller om du har oljud från ventil-
lyftare eller kamvariator.

Alfa Rosso AB, G.Almedalsvägen 1D, 412 63 Göteborg. Verkstad 031-40 25 90. Reservdelar 031-40 25 10. info@rosso.se 

service • underhåll • reparationer

reservdelar • tillbehör

RING ELLER MAILA. DU HAR 10% KLUBBRABATT PÅ DE FLESTA AV VÅRA DELAR.

De trevliga filmkvällar fortsätter att lysa upp vintermörkret för 

oss Alfister.

 

Platsen är Italienska Kulturinstitutet beläget i ambassadområ-

det på Gärdet bakom Sveriges Radio - adressen är Gärdesgatan 

14 och det finns gott om parkering på gården.

 

Portarna öppnar kl 18.30 – fika, mineralvatten och italienska 

mackor serveras till hungriga för 60 kr. Marschaller på gatan 

visar vägen.
 

Vi är glada att fått kontakt med Bernt Wahlberg som är däck-

tekniker på Michelin. Han kommer att berätta om däckteknik 

både på standardbilar och inte minst om däckteknologin på 

räserbanan, både R – däck och Formel 1. Räkna med c:a 1 timmes 

föredrag med efterföljande intressant frågestund och diskus-

sion om däck.
 

Efter en kort paus kommer vi att visa unikt filmmaterial från 

ett banmöte 1964 på Gelleråsen, sammanställt och filmat på 

smalfilm av Sten Hjalmarsson – en av klubbens äldsta medlem-

mar. Still going strong och åkte från Skåne till 50 årsjubileet i 

sin GTV. Bilarna som körs på Gelleråsen är 1900 SS – Giuliettor 

– Sprintspecialer – 2000 Spider med Touring kaross. Precis 

som nu förtiden har man lite andra märken med på träffen 

– tvåtaktssaabar och en och annan Volvo PV skymtar förbi. På 

50 års jubileet på fick vi kontakt och nu kan vi visa detta för en 

större samling medlemmar !

 

Unikt filmmaterial med andra ord från klubbens långa historia 

kring banåkande.

 

Anmälan på www.alfaromeo.org under aktiviteter så att vi vet 

hur mycket mackor vi skall ladda upp med. Saknar du Internet 

ring 08 – 83 47 83 och lämna meddelande på telefonsvararen.

 

Alla är varmt välkomna och du får ta med en kompis på träffen 

också.
 
ÅKE NYBERG

Nyhetsredaktör Staffan Erlandsson efter ett pass 
konbanekörning med Lazzat MK i september 2006.

FOTO: JOHAN LINDH

Klubben har beslutat att ta upp traditionen med medlemsma-

trikel. Den senaste är från 2001 så den kan vara på tiden att vi 

fräschar upp den.

Till grund för medlemsmatrikel kommer att ligga de uppgifter 

som finns registrerade i medlemsregistret. Vi tar de data som 

finns 20061130. Det är alltså viktigt att alla som känner på sig 

att nuvarande uppgifter inte är korrekta uppdaterar  dessa 

Pronto!

Målsättningen är att lista medlemmar per namn, medlemmar-

nas bilar, OBS nuvarande medlemssystem tillåter fler än 3 st 

som var begränsning i det gamla. Antalet bilar per modell, t ex 

alla GTV6 med angivande av ägare

Jag kan redan nu konstatera att det kommer att bli en viss 

oreda, vi har ett nomenklaturproblem. Då alla fritt har fått ange 

vilken bil de har så har det angetts på ett antal olika sätt. GTV är 

ett bra exempel där det kan vara bilar av helt olika typ, senare 

eller äldre, Bertone är ett annat fint sammelsurium. Vi får ta tag 

i den frågan senare och göra någon slags lista på vilka modell-

beteckningar som är ”godkända”. 

Än en gång, vi klipper den info som finns i registret per 

20061130. Uppdatera era uppgifter. Kansliet för medlemsregist-

ret och har adress Strandstaden 29, 543 95 Fagersanna eller  

medlem@alfaromeo.org

MEDLEMSMATRIKEL

Däck och filmkväll Onsdag 15 November – Stockholm
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INFORMATION&AKTIVITETERINFORMATION&AKTIVITETER

Kallelse till Årsmöte Club Alfa Romeo Motorsport 2006    
Härmed kallas alla medlemmar i Club Alfa Romeo Motorsport till årsmöte lördagen den 25 november  

på Stora Hotellet i Jönköping  
Aktivitet före årsmötet kommer att meddelas på hemsidan www.alfaromeo.org 
 
Årsmöte på Stora Hotellet, Jönköping  klockan 16.00 Styrelsen har härmed nöjet att inbjuda samtliga medlemmar till årsmöte 2006.  Detta fantastiska jubileumsår har vi lagt årsmötet i 

Jönköping, en stad som ligger inom 30 mils avstånd för nästan 90% av våra medlemmar. Vi hoppas att många tar tillfället och 

kommer till årsmötet. 
Årsmötesförhandlingarna sker i ett konferensrum på Stora Hotellet i Jönköping. Föranmälan är inte obligatorisk, men mötet är 

endast för medlemmar i CAR. Eventuella motioner ska skickas in till styrelsen via sekreteraren senast 10 november. 
Agenda årsmöte: 

1.  Fastställande av röstlängd 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet 4. Val av två rösträknare 
5. Godkännande av mötets behörighet 6. Godkännande av dagordningen 7. Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret 8. Förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret 9. Revisionsberättelse för senaste verksamhets- och räkenskapsåret 10. Styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser 11. Fastställande av medlemsavgifter 12. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår 

13. Behandling av styrelsens förslag och i tid inkomna motioner 14. Val av styrelse för 2007  Val av ordförande för ett år  Val av tre ledamöter för två år Val av övriga ledamöter 15. Val av revisorer för 2007 16. Val av valberedning för 2007 17. Stadgeändringar. 

24§ 2:a stycket 
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. 
Föreslås ändrat till 
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet. 
 
3:e stycket samma paragraf Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret 

samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 
Föreslås ändrad till:  
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret 

samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före årsmötet. 
18. Övriga ärenden 
19. Mötets avslutning 

Julbord  
Efter årsmötet är det dags för det traditionella julbordet. I år består julbordet av såväl mat som glögg samt krogshow! Kostnaden 

för julbordet är subventionerat med 100:- till 395:- kronor per person och betalas på plats. Dryck är inte inkluderat i priset 

förutom kaffe och glögg . 
Rum bokas av var och en på tel. 036 10 00 00 alternativt www.jonkoping.elite.se. Enkelrum: 725 SEK dubbelrum 825 SEK. 

 

 
Anmälan sker senast den 20/11 till sekreteraren via e-post: sekreterare@alfaromeo.org eller kvällstid via telefon på 08-38 23 18. 

 
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 10 november och skickas till Fredrik Lavesson, Västerby Backe 26, 163 75 Spånga. 

Förslag av styrelsekandidater till valberedningen skickas via e-post till valberedningen@alfaromeo.org eller till Björn Nilsson, 

Kastanjelund, 231 94 Trelleborg.  
Välkomna! 
 
/Styrelsen 

 

 

Julbord 2006 
 Även i år har vi julbord i Elite Stora Hotellets berömda festvåning. 

Vi presenterar det som förra året, vad vi kallar, en ”trendigt – klassisk” tappning. Vad innebär då det?  Jo, kort sagt, vi plockar bort en och annan julsylta eller dylikt och ersätter det med ett fräschare, troligen fettsnålare alternativ.  Naturligtvis kommer alla läckerheter som sill, lax, skinka, småvarmt, ris á la Malta, etc.,  att finnas kvar. En nyhet f rån i  år är  a tt ,  de t  kommer vara unde rhål ln ing  t i l l  showgänge t ”Lyckof igur”  
 

Det är väl bra! 
 Det dignande bordet kommer att stå uppdukat från kl. 19:00 till kl. 21:00, Onsdag- lördag fr.o.m. 22/11 t.o.m. 20/12.  

Vad kostar det och vad ingår? 
 

Jo, i priset, som är 545: -/person, inkluderas Glögg – Julbord – Kaffe och krogshow 
 Om du vill göra en riktigt bra affär, så förbeställer du dryckerna, som du då får till rabatterat paketpris enl. nedan. 
  

Paketpris Ord. pris Julöl 50 cl 
50: - 63: - Snaps 5 cl (Skåne, Bäsk, Vodka) 65: - 81: - Avec 4 cl (Konjak, Whisky, Likör) 65: - 81: - Det är väl bra! 

 Vill du sedan, tillsammans med din personal, avrunda kvällen med en svängom till  60-, 70- och 80-talsmusik, så har vi i samarbete med våra grannar, Restaurang Huset, ordnat så att du kan förköpa  entré biljett för endast 25:-/ person. I priset ingår det; företräde i kön, entré- och garderobsavgift. Det är väl jättebra! 
 Din bokning är du välkommen att göra på tfn 036 – 100 000  Och du, vänta inte för länge, till vissa kvällar finns det endast ett fåtal platser kvar.  

 
 

Alla pris inklusive moms 
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Fredagmorgon startade jag min färd från Malmö (Sveriges 

Bagdad) för att bege mig mot Kristianstad.

 

Att under närmare 1 års tid försökt locka och sy ihop ett roligt 

möte, måste jag redan nu beklaga det svenska intresset, som 

milt sagt varit svalt, att efter alla konstens regler försöka dra 

ihop svenska Alfaägare med annonser och personliga samtal 

stannade slutligen antalet på 3,5 bilar, den halvan var en grön 

Montreal som dök upp under 3 timmar och sen försvann.

Nej bilarna som man får tacka för är dom utländska, 28 st av 

skiftande färgkulörer även några medlemmar som inte tog med 

sig sin bil kom också.

Efter att tagit kontakt med div motortidningar och tv-program 

slutade det endast med ett 6 sidigt repotage i engelska Classic 

Monthly, att svenskar är så sega och slöa är synd.

När vi alla skulle iväg så delades vi upp jag hamnade näst sist 

för att hålla reda på dom som kom efter, redan innan vi kom iväg 

strulade det till sig, Chris, Wales arr skulle hämta en banderoll 

för dagens senare begivenheter så vi hamnade på efterkälken 

redan från början, vilket innebar att vi inte hittade rätt från bör-

jan. Vi stannade till ute på en öppan slätt och skulle kolla kar-

tan, jag hade inte mer än stannat då jag tittade i backspegeln 

och såg att en stor lastbil närmade sig Chris Monti med snabb 

hastighet, jag rusar ut och börjar veva med armarna, chaffören 

bromsar så det ryker i däcken och hela karossen rister, alla blir 

paralyserade – lastbilen missar Chris bil med 10 cm!
 

Satt föraren och sov eller kollade kartan får vi aldrig veta, 

men Chris var ordentligt skakad efteråt. Vi hittade fram till 

Råbelöfsbanan Grand Prix från andra hållet.

En lika klassisk bana som Monza, Le mans, Milla Miglia, Sebring  

på 50talet, med kända namn som Fangio, Moss, Hill. Detta 

kände iallfall inte jag till så vi körde på klassisk mark på den lilla 

sträckan som fanns kvar.
 

Nästa anhalt blir Kristianstads centrumtorg som uppställnings 

plats och rundvandring med stadsarkitekten samt lunch, här 

visade dagstidningen intresse och gjorde ett förstasidigt repo-

tage.
 

Nästa morgon efter frukost så blev färden mot Blekinge och ett 

privat Volvo museum i Olofström.

Därefter körde vi mot Svängsta och Abu som nu tillverkar fiske-

rullar till spön men som enl museumet även gjorde taxameters 

och exklusiva klockor mm intressant var iallfall museet som 

demonstrerade tillverkningen.

Morgonsamling på slottets innergård innan avfärd.

19 TH MONTREAL ME ETING IN SWEDEN
BÄCKASKOGS SLOTT, KRISTIANSTAD

Nu bar det av mot havet och skärgården i Karlshamn för 3 tim 

båtfärd och lunch ombord.

Vi kan ju inte skryta med berg och glaciärer som sydeuropa kan, 

men visst blev det uppskattat.

Efter att kommit iland kunde våra vänner strosa runt fritt i 

Karlshamn på eget bevåg, synd var det att staden närmast var 

helt död.
 

Appropå död – en av våra schweiziska besökare drabbades av 

det mest fruktade man kan som Montiägare, insprutningspum-

pen gav upp 120 mil hemifrån!
 

Jag vet hur det känns att strula utomlands sedan tidigare 

repotage.

Men Rizzo på Befra i Helsingborg  var deras ängel i uniform, och 

ersatte den med en ny pump under en dags jobb, det gjorde att 

dom kunde köra tillbaka nästkommande dag, en stark bedrift 

och fantastisk service – tack Rizzo!
 

Väl hemma på Bäckaskog visades film från glanstiden av 

Råbelöfsbanans tävlingar, presenterat av en medverkande som 

körde motorcykel där, då i tidsenlig meckaroverall och keps.
 

På kvällen hölls den traditionella galadinner med dans.

Maten höll hög klass under hela mötet, älgstek, vildsvinsskivor, 

cloudberryparfait m.m.
 

När väl mötet var slut gjorde jag en extra resa med dom som 

skulle neråt och hem, vi blev 12 bilar som gjorde denna lilla tur.
 

Vi körde mot Kivik och besökte ett familjeföretag som sysslar 

med juice/musttillverkning samt choklad tester.
 

Därefter tog vi vägarna förbi speedmuseet som ligger i Ravlunda 

och ägs av Peter Haventon, en välkänd motorjournalist som var 

väldigt engagerad att jag skulle komma, det är roligt att våra 

klassiker uppskattas av någon.

Hans museum innefattar allt som har med mekanik och göra 

leksaker, cyklar, raketer, modeller och bilar i en pittoresk miljö. 

Här fanns även en lunchresturang.

Vidare så styrde färden mot Dalby och Bally-museet.

Där visar man gamla 

spelmaskiner från 1880-

1959, jukeboxar, bandi-

ter m,m, här finns även 

” Nostredamus”.

Som ingen, jag menar 

INGEN vet vad det är, det 

tog 10 år att bygga den 

enligt en lapp som hit-

tades inuti den när man 

hittade den i källaren på 

Sparreholms slott där 

den har stått oanvänd 

i 50 år, den går på 110 

volt. 
 

Där finns 89 funktioner som man hitintills hittat, En massa 

mässingshjul med inskriptioner om solens läge uppgång, ner-

gång, Jupiters och alla planeternas vinklar, dagar,  år, månader, 

m.m.

Inuti finns även en komplett inspelningsstudio med rullbandspe-

lare, vinylgraverare, växelpatch m.m.

 

Efter detta insup av kultur gjorde vi vad som en sann Alfaägare 

vill, vi körde våra bilar på kuperad smal landsväg som kan lik-

nas med berg- och dalbana, jag vet en bana mellan Genarp och 

Sturups Raceway som inbjuder till nervkittlande åkning, som tur 

var hade vi inga möten på vår färd.

Väl framme vid Sturup skildes några som skulle hinna med fär-

jan eller köra direkt över bron.
 

Chris från England tänkte stanna några dagar extra så vi körde 

först in på Raceway o kollade ett motorcykelgäng som tränings-

körde, därefter följde Chris och hans kollega Robert med hem 

till Vellinge, där vi ljög och berättade för varandra det ena och 

det tredje i två dagar.

 

Det var ett synnerligen trevligt och varmt möte, Montis från 

Italien och Österrike hade packat resväskan full med vinterklä-

der som dom inte behövde, ni skulle sett deras förvånade ansik-

ten där dom satt genomsvettiga på uteserveringarna.

 

Här finns faktiskt inga isbjörnar på våra gator, det var skönt att 

få detta bekräftat.

 

Nästa montreal möte i Europa blir i norra Italien Rovingo, med 

besök på Monzabanan, Ferrari- och Lamborghinimuseet m.m.

Förstår ni att i alla fall jag längtar till nästa höst.

 

THOR TRUVANDI

Email: raketost@glocalnet.net

040-422313 eller 0737-880890
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I förra KB sammanställde jag de olika raceserierna inför fina-

lerna och nu skall vi se hur det gick...

 

I Sportvagnsserien höll mycket riktigt Mikael Wiklund undan och 

försvarade sin titel i Rodsport B. Men det var inte utan drama-

tik. En oljeslang brast och Mikael lade ett rejält rökmoln bakom 

sig. Det var naturligtvis slutkört, men han hade ändå tillräckligt 

med poäng för att vinna serien ändå. Emil Löveryd vann finalen 

och blev tvåa i B. Jan Warg körde inte finalen och slutade på 

åttonde plats i B.

 

I Modsport tog sig Per Löveryd i mål på tionde plats och han 

blev nia i Modsport I. I klass III blev Claes Hanström trea i mål 

men han vann serien i år igen. Men i fortsättningen kommer han 

att satsa på SSK Classic. Hans bil hänger inte med i Modsport 

längre, fast han vann serien! Claes mjukstartade i SSK med att 

köra finalen. Poängen räckte till femteplats i Classic-serien.

FINALERNA AVKLARADE

FINALERNA I VÅRA SVENSKA RACINGSERIER ÄR AVVERKADE.

Fredrik Sigbjörnsson fick kliva ned till tredje plats i RS-serien i 

år med sin Luccini-Alfa Romeo.

 

Historisk Racing är det starkaste fästet för Alfa Romeo. Lennart 

Henjer vann fem av sex tävlingar i GT/GTS klassen och försva-

rade sin titel.

 

Arne Allard kom trea med sin Giulia Super i klassen Standard 

Äldre före 1965 upp till 1600cc, men nästa år blir det GTA... Mats 

Bergelin kom fyra.

 

I klassen Standard Ny upp till 1600cc vann Anders Agfors före 

Thomas Bengtsson. I tvålitersklassen gick det tyngre för våra 

förare, men de körde inte alla tävlingar heller. Mikael Mattsson 

kom åtta, Lennart Elofsson 14:e och Roland Falkenbäck 15:e. 

Alla kör olika varianter av GTV.

 

Långloppsserien ERF blev ERCup efter en schism och utbryt-

ning. Den nya serien blev en omedelbar succé med stora 

startfält och jämn tät racing. Falkenbergsteamet Hall Racing 

med Tomas Hall, Rolf Nilsson och Fredrik Larsson körde en 

Hollandsimporterad Alfa 156 i Grupp N-skick. Något tung, något 

motorsvag men med fin väghållning. De låg bra med i premiär-

loppet på Sturup, men däcken tog slut. Efter byte tappade man 

tätkänningen och blev sexa i racet. På Ring Knutstorp ledde de 

racet tills de körde hål på oljetråget över några vassa kerbs. 

De blev klassade 20:e plats. Kinnekulle gick bra tills växellådan 

tackade för sig. Efter det blev det inga fler race i år. De rasade 

ända till 27:e plats.

 

I STCC har Mattias Andersson haft en tung säsong. Det blev 

inga pallplaceringar i år. Med bara fyra inkörda poäng blev det 

15:e plats i tabellen.

 

Nu stundar vintersäsongen med mycket skruvande och spon-

sorjagande.

 

Lycka till
 

BENGT-ÅCE GUSTAVSSON – WWW.RACEFOTO.SE

Anders Agfors

Emil Löveryd, Mikael Wiklund, Krister Andersson

Mikael Wiklund

Hall Racing

Mattias Andersson

Mikael Mattsson

Mats Bergelin
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BAKGRUND

Efter att under ett par säsonger ha kört en förarkurs och ett antal ban-

möten med min dåvarande bruksbil, en Alfa 156 TS SW, blev suget efter 

en Alfa anpassad för bankörning för stort. Ifjol köpte jag en GTV6:a som 

tidigare tävlats med i Roadsport och jag hann köra tre banmöten innan 

vintern kom. Trots att den ursprungliga avsikten inte vara att tävla så 

blev det direkt nästa mål iom att bilen redan hade bur och tidigare hade 

haft vagnbok. Jag beslutade mig ganska tidigt för att målsättningen 

med första säsongen skulle vara att ta mig till start och mål i alla del-

tävlingar.

KLASSNING

Bilen har en 2,5 liters V6:a i originalskick och en tomvikt på 1090kg. Det 

innebär att den hamnar i klass 3 i CAR Challenge som är baserat på vikt/

effekt-förhållande där grundeffekten tas från registreringsbeviset och 

sedan räknas en teoretisk effekt fram utifrån vilka ev. justeringar som 

gjorts på bilen. Det finns ett kalkylblad på CARs hemsida där man fyller i 

sina uppgifter och automatiskt får fram vilken klass bilen hamnar i.

SÄKERHET

Obligatoriskt är skyddsutrustning tex i form av godkänd hjälm, stol, 

underställ, handskar, overall samt vagnbok som utfärdas av SBF 

(Svenska Bilsport Förbundet). För att bilen ska få vagnbok måste den 

uppfylla vissa delar av SBF:s reglemente och godkännas vid en vagn-

bokbesiktning som utförs av en besiktningsman från SBF. För CAR 

Challenge:s reglemente, se CAR:s hemsida medan SBF:s reglemente och 

besiktningsmän finns på www.sbf.se.

Kalender CAR Challenge 2006

Gelleråsen 13 maj

Knutstorp 17 juni

Kinnekulle 5 augusti

Mantorp 9 september

SÄSONGSUPPTAKT

Dagen före premiären på Gelleråsen hade jag bokat in mig på en förar-

kurs som gick av stapeln på Kinnekulle. Anledningen var dels att jag bara 

hade kört tre banmöten med GTVn men även att vi senare under säsong-

en skulle köra två race på Kinnekulle. Då Kinnekulle är en rätt smal och 

svår bana ansåg jag att det skulle vara väl investerad tid (och pengar) 

att få kombinera avrostning med tips på spårval och körteknik mm. 

Summeringen av den dagen är att jag förmodligen kapade varvtiderna 

med några sekunder både på Kinnekulle och sedan även på Gelleråsen. 

Detta tack vare Pelle Rålins instruktioner, tips och förmaningar samt att 

han även visade att det finns rätt stor potential i bilen då vi bytte plats 

och jag fick åka med några varv.

Eftersom min GTV är gatregistrerad så hade jag kört den från Stockholm 

till Kinnekulle och fortsatte därifrån sedan upp till Gelleråsen på fredag 

kväll där det fylldes på med folk vartefter kvällen fortskred och tra-

ditionsenlig korvgrillning med efterföljande baninspektion avslutade 

dagen.

GELLERÅSEN – TÄVLINGSDEBUT!

På lördag förmiddag hade CAR Challenge 2 fria träningspass och däref-

ter kval inför race 1. Under kvalet fick jag som väntat de långsammaste 

tiderna men det var i varje fall rätt jämna tider med nedåtgående trend. 

Kvaltiden för mig blev 1.24.87 vilket var ca 2,5 sek efter närmaste kon-

kurrent i samma klass och över 5 sek efter den snabbaste i klassen. 

Direkt efter lunch var det dags för start i race 1. Det kändes som att jag 

höll på att få en hyfsad start med chans på att ta en placering eller två 

men jag fegade ur när det var en stillastående bil på gridden som jag 

blev tvungen att passera. Det hade nog inte dröjt så lång tid (typ en 

kurva eller två) innan jag blivit passerad i vilket fall så det kändes inte 

som det var läge för några chansningar. Resten av racet kunde jag ostört 

”bevaka” min position i fältet (sist) och när det flaggades av, 2 varv i 

förtid pga bilar som brutit som stod olämpligt placerade, slutade jag på 

8:e och sista plats i klassen. 

Race 2 startade ca 1-1,5 h senare och startordningen baserades på place-

ringen från race 1. Det innebar att jag fick två bilar bakom mig på gridden 

då dessa brutit föregående race. Denna gång var jag dock inte alls lika 

”med” i starten och blev direkt passerad av dessa två. Återstoden av 

racet kunde jag återigen ostört ”bevaka” min positon i fältet och slutade 

även denna gång på 8:e plats i klassen. 

Min plan var att även utnyttja de återstående passen för tävlingsbilar 

med fri körning/träning men jag kände att totalt ca 30 mil på bana förde-

lat över fredag och lördag fick räcka för denna gång med tanke på både 

mig och bilen. Packade in alla prylar och åkte sedan de ca 22 milen hem 

till Stockholm efter avslutad prisutdelning.

Summeringen av min premiärhelg är att förväntningarna uppfylldes och 

att det var hur kul som helst! Det enda problem jag hade vara att brom-

sarna tog bra men rätt långt ner i början på helgen för att sedan ta ännu 

längre ner vilket innebar att jag ibland fick ”ta om” på pedalen. Detta 

gav naturligtvis en osäkerhetskänsla vid kraftiga inbromsningar som 

inte var så kul. Hade dock både justerat och luftat bromsarna ordentligt 

före denna helg så frågan var vad som var problemet.

FÖRBÄTTRING AV BROMSARNA

Inför Knutstorp bytte jag huvudbromscylindern till en ny med lite större 

area vilket i kombination med ett oändligt antal luftningar (av bakbrom-

sarna) gjorde att bromsarna kändes betydligt bättre. Det är dock lite 

kinkigt med justeringen, dvs bakbromsarna måste justeras det sista som 

görs innan banåkning för att vara på den säkra sidan. 

Det var svinkallt ute när Mats Forssén tog emot i garaget på 

Värmdö. Mats är en av de förare som ska begå sin Challenge-

debut i år. Han kommer att tävla i en av seriens biltätaste klas-

ser, klass 3. Bilen, en GTV6 frÅn 1985, köpte Mats förra året och 

han har hunnit med tre banträffar för att lära känna den. 
 

- Min målsättning var att genomföra alla tävlingar i år, berät-

tar Mats. Först ut var Gelleråsen 13:e maj. Det var inte så 

mycket kvar att göra på bilen så den blev klar i god tid. 

Vagnboksbesiktning skulle göras, men eftersom det tävlats med 

bilen tidigare så skulle det gå problemfritt. 

Bortsett från en liten buckla i nosen var GTV:n i fint skick. Det 

är svårt att tro att det tävlats med den här bilen, som faktiskt 

gått flera säsonger i Roadsport. 

Bilen är bestyckad med 30 mm stavar och Bilstein-dämpare av 

okänd sort där fram. Bakaxeln är skränkt och försedd med en 

justerbar krängningshämmare. - MT Motor har varit inblandade 

i bygget, misstänker Mats. Så det är säkert några av deras fjä-

derkitt som sitter där bak. Motorn är en otrimmad 2,5:a.

På bilen satt en uppsättning Yokohama A032 som hade sett 

bättre dagar. (Det ska handlas nya, försäkrade Mats. Eventuellt 

så skulle det bli Kumhos V70, ett däck som många ger beröm.) 

Jag kanske går ner i profil lite för att få en mer gynnsam utväx-

ling.  

Plast istället för glas överallt utom i vindrutan spar viktiga kilon, 

funderingar om en motorhuv i glasfiber fanns också.

- Hur jag hamnade i CAR Challenge? Ett i CAR Challenge-sam-

manhang välkänt brödrapar har definitivt påverkat, meddelar 

Mats.

Jag passade på att hälsa Mats varmt välkommen till CAR 

Challenge, Sveriges enda tävlingsserie bara för Alfa Romeo! 

JÖRGEN ERIKSSON

MATS FORSSÉN, 
GTV6 KLASS 3

Hemsvarvad rattdistans i flugvikt!

Tar-ox 6-kolvsok greppar 
över 300 mm skivor och 
tidstypiska Compomotive 
motorsportfälgar.

Tanklösning

DEBUTSÄSONG I CAR CHALLENGE

FORTSÄTTNING NÄSTA NUMMER

AV MATS FORSSÉN, CAR CHALLENGE #71



stabilitet, högre utgångsfart och betydligt färre hackande och 

bluddrande ingrepp från bilens stabilitetssystem.

Q2-systemet hjälper även till vid körning i halt väglag, till exem-

pel då du åker med ena sidans hjul i snösträngen och de andra 

på torr asfalt.

BLACKLINE

Alfa 147 och GT  kan utrustas med ett Blacklinepaket. För modell 

147 omfattar paketet svartlackerat tak, sportfjädring, 17-tums-

fälgar, en diskret takspoiler, grill i aluminium och svart, pedaler 

i aluminium samt svart innertak med Blacklineutförande på 

instrument och inredning. Önskas läder så kan även det bestäl-

las i Blackline, utöver de ordinarie läderklädslarna.

GT levereras bland annat med 18-tumsfälgar, grill i aluminium 

och svart, speciella mattor, färganpassad inredning samt även 

här, om så önskas, läderklädsel unik för Blackline.

Priset för Blackline är ännu ej fastställt. Din återförsäljare kan 

ge mer detaljerade uppgifter om Blackline-paketet.

ALFA ROMEO 159 EXCLUSIVEPAKET

Ett nytt utrustningspaket kallat Exclusive har tagits fram av 

Olle Olsson för modellerna 2.2 JTS samt 1.9 JTD. Metalliclack, 

parkeringssensor, visibilitypaket (regnsensor, luftkvalitetssen-

sor, automatiskt avbländbar innerbackspegel), 17-tumsfälgar, 

läderklädsel samt höj- och sänkbar passagerarstol ingår.

Färgvalen är fyra i metallic. Nyanserna är silver och grafitgrå 

med svart läderklädsel, samt svart och röd med beige skinn-

klädsel.

Ordinarie pris för dessa tillval är 34 700 kr, paketpriset stannar 

på 14 700 kr.

BLUE & ME

För modellserien i övrigt lanseras Blue & Me, ett samarbete 

mellan FIAT Auto och Microsoft, baserat på Windows Mobile. 

Röststyrning av mobiltelefon, USB-uttag i handskfacket för MP3 

eller WMA-musik som även den kan röststyras.  Blue & Me har 

kan även ges tillgång till musik som lagrats i din mobiltelefon 

eller bärbara mediespelare, givetvis med röststyrning av låtva-

let. Enligt uppgift skall systemet vara väldigt användarvänligt 

och lättstyrt, till skillnad från andra märkens system. Allt sköts 

via knappar på ratten tillsammans med röststyrning, för att 

på så vis låta föraren koncentrera sig på bilkörning och inget 

annat.

Upp till fem Bluetoothförsedda mobiltelefoner kan registreras 

av systemet. Om så önskas kan telefonboken laddas över till 

bilens dator, tillsammans med röstkommandon, så vid sam-

tal visas namnet från telefonboken på din samtalspartner. 

Systemet kräver att just din mobiltelefon är tillgänglig för att 

ge tillgång till den lagrade adressboken.

 

Blue & Me är dessutom ett system som FIAT Auto har ensamrätt 

på till nästa års Genèvesalong.

Uttag för fickminne /mediaplayer i handskfacket, samt knappsats i ratten för att styra Blue 
& Me på Alfa 159. Låtval eller telefonibfo visas i dispalyen på mittkonsolen.

NY Q-TRONIC SEXVÄXLAD AUTOMATLÅDA 

Alfa 159 utrustad med 150 hk samt 200 hk dieselmotor kan leve-

reras med en ny automatlåda från Aisin. På sikt ska den även 

kunna levereras till 3.2-litersmotorn i Sverige. För modeller med 

2.2 JTS bensinmotor erbjuds Selespeedväxellådan.

Med Q-tronic och 200 hk diesel erbjuds även möjligt att använ-

da sig av funktionerna Sport och Winter. Då du startar bilen 

används med automatik läget Comfort. Med en knapp väljer du 
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ALFA ROMEO 147 Q2 150 HK DIESEL

Framhjulsdrivna bilar uppfattas oftast som understyrda, med 

dåligt fäste och kraftig understyrning då du ska ta dig runt 

tvära kurvor, framförallt i väglag med dålig friktion som snö 

eller regn. Senaste utgåvan av Alfa Romeo 147 JTD 150 hk har 

utrustats med en Torsendifferential för att minska dessa trå-

kiga egenskaper för aktiva förare av 147:an.

På den svenska marknaden sitter oftast ett antispinnsystem 

monterat i nya bilar. De vanligaste systemen brukar oftast 

nyttja abs-systemets sensorer för att känna av vilket hjul som 

spinner och bromsa just det hjulet, alternativt strypa motorns 

effekt. Som förare känner du att bilen tappar accelerationsför-

måga och ”hackar” sig genom kurvan med bibehållet fäste och 

därmed höjd säkerhet.

En bil utan antispinn spinner vilt med innerhjulet i kurvan och 

lämnar därmed bara det yttre hjulet att sköta styrning, väg-

grepp och bromsförmåga. Går det lite för fort i det här läget, 

så kan detta resultera i kraftig understyrning då även det yttre 

hjulet tappar greppet, och du åker över i mötande körfält eller 

ner i diket. 

När innerhjulet börjar tappa grepp i en 147 Q2, ändras fördel-

ning av drivkraften genom att en större del förflyttas till det 

yttre hjulet. Därigenom uppnås mindre understyrning, större 

Sport, och lådan växlar vid högre varvtal för sportigaare kör-

ning. Håller du ner samma knapp en längre stund, växlar lådan 

till Winter, och ambitionen från växellådan är då att bibehålla 

väggreppet i halt väglaget. Givetvis finns även en sekventiell 

växlingsfunktion inbyggd, där du själv bestämmer över bilens 

växlingar.

Nya automatlådan för Alfa. P/R/N/D som vanligt, ”sekventiellt” läge till höger. Sport- och 
Winterläge väljs med knappen till vänster om växelspaken.

BRERA

Inga större nyheter, då modellen är så pass ny.

SPIDER

Nya Spider, utsedd till årets cabriolet 2006 på Genèvesalongen 

2006 av 23 motorjournalister från 12 olika länder får 

Sveriogepremiär i vår. Modellen kan tänkas vara aningen svår-

såld inför den stundande vintern, men inför 2007 blir det den 

stora nyheten i Alfas utbud för den svenska marknaden.

Givetvis går även Spider att beställa med 2.2 JTS, 3.2 liters V6 

med Q4 fyrhjulsdrift, Blue & Me, sexväxlad låda eller Q-tronic 

automatlåda.

Vackraste cabrioleten enligt många journalister, Sverigepremiär våren 2007.

Alfa 147 Black Line med svartlackerat tak.
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8C var ursprungligen beteckningen på vagnar försedda med 

den legendariske motorbyggaren Vittorio Janos åtta-cylindriga 

motorer under 1930- och 40 talen. 1925 vann den kompressor- 

och twinsparkförsedda P2 de första värlsmästerskapen. Denna 

bedrift är ursprunget till den lagerkrans som omger de gamla 

Alfa Romeo- Milano logotyperna.

 

Benämningen Competizione härstammar från 6C 2500 

Competizione som bland andra Fangio körde i 1950 års upplaga 

av Mille Miglia.

Alfa-entusiaster kan säkert hitta fler designelement från olika 

modeller ur Alfas historia i formgivningen. Under skalet sitter 

även en historiskt placerad växellåda, monterad vid bakaxeln 

genom ett transaxelmontage precis som en av Alfas tidi-

gare storsäljare; 116-serien som givit oss modeller som Alfetta, 

Alfetta GTV, Giulietta och inte minst Alfa 75 i alla dess varian-

ter.

Den första bilen som visades var försedd med Maseratis 4.2-

liters turbomotor på 400 hk. Inför produktionen har den bytts 

mot en helt ny 90° V8 utan turbo. Slagvolymen 4691 cc, 450 hk 

vid 7000 varv/min med ett maximalt vridmoment om 470 Nm 

vid 4750 varv/min, varav ungefär 370Nm är tillgängliga redan 

vid 2000 varv/min. Rödlinjen går vid 7500 varv, och ljudet är 

något som vanliga dödliga bara kan fantisera om.

Block och toppar i aluminium, variabel insugskam, balanserade 

vevstakar och kolvar samt fem-lagrad vevaxel borde ge smidig 

och optimal gång. Kamrem existerar inte, utan här används 

kamkedja.

Stor möda har lagts på att åstadkomma rätt ljudmatta utan att 

bryta mot moderna certifieringskrav, vilket får anses vara ett 

grundkrav på en modell i denna genre.

Bilen är snabb, och bromsarna är dimensionerade därefter. 

Innanför 20-tumsfälgarna sitter hålborrade ventilerade skivor 

runt om med bromsok i aluminium. Däcksdimensionerna är 

magnifika; 245/35/20 fram, med 285/35/20 bak.

Vad det gäller övrig information om bilen så kvarstår en del 

frågor. Vikter, prestanda, priser, produktions-takt och antal är 

några frågor. Kommer den vackra 8C Spider att tillverkas? Hur 

ser motorn ut?

Att döma av de synpunkter och reaktioner en enkel Googlesökning 

ger vid hand så har Alfa hittat rätt. Cabrioletversionen 8C 

ALFA 8C 
COMPETIZIONE

Spider har redan belönats för sin design. I slutet av april 2006, 

då Villa d’Este Concours d’Elegance  hölls vid Como-sjön, 

vann 8C Spider både Villa d´Este Design Award samt BMW 

Group design Award för konceptbilar.  I skrivande stund pågår 

Parissalongen, och det borde väl inte vara helt otroligt att även 

den med tak försedda 8C Competizione åker hem med någon 

form av utmärkelse.

Låt oss hoppas att denna modell på något vis hamnar på 

Skoklosters den 1 maj år 2007! 
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Fredag, dagen före det stora kalaset packades 156:an för 50-års-

fest och en veckas semester. Nosen styrdes söderut och Alfan 

fick nöjet att forza fram på E4:an från Umeå till Stockholm. Vi, 

min sambo Hans och jag, mötte 4 Alfor på vägen ner som körde 

åt ”fel” håll. Festen var ju på Gärdet, hade de inte förstått det? 

Väl i huvudstaden var himlen svart och regnet öste ner, på 

väderleksrapporten sa de att det skulle bli regn och rusk även 

på klubbens stora dag, lördagen den 12:e augusti. Aj då! Vi som 

hade önskat vackert väder... måste blivit något fel där.

Vaknade tidigt med förväntningar om dagen och såg med stor 

förtjusning att solen sken sitt finaste leende och himlen var 

alldeles klarblå. Härligt! Metrologerna hade spått fel, igen, och 

inga personer var väl gladare än alla vi som skulle fira klubben 

i dag. Äntligen var den stora dagen här som vi planerat och 

arbetat med under hela våren.

Anlände på Gärdet strax efter kl 9. Ett 20-tal Alfor var redan på 

plats och det arbetades febrilt med att få upp tält, bord, flaggor 

m.m. Bara att hugga in och hjälpa till.

Alforna började strömma in från alla väderstreck kring 10-snå-

ret, det var en härlig känsla att se karavanen med bilar som 

snabbt fyllde på sig. Snart var det lång kö in på grästäppen där 

50-ÅRSKALAS PÅ GÄRDET!

våra ”parkeringsvärdar” med Åke i spetsen gjorde ett jättejobb 

med att placera ut alla Alfor i rätt modellfålla och hålla ordning 

på raderna.

Hasse fick ta kameran och ha ansvaret för fotograferingen 

under dagen, anade att jag inte skulle hinna ta så mycket bilder 

då där fanns så mycket vackra Alfor att titta på och massor av 

trevligt folk att prata med. Aningarna besannades, det var full 

fart hela dagen på Gärdet.

Min familj kom upp från Norrköping för att vara med och fira. 

Mor, far, bror och flickvän samt en av mina kusiner dök upp i 

vimlet av folk och bilar med en Alfa-vinflaska som present. Det 

var en trevlig överraskning! Ville inte missa utställningen på 

Museet, så vid 13-tiden  smet jag iväg med familjen för att få en 

liten titt på bl.a. Ronny Petterssons bil mm. Då ringde mobilen 

och Åke meddelade att DN var på plats och ville göra en intervju 

med mig, raska steg tillbaka till ”gräsdepån” igen. 2 journalis-

ter frågade ut mig om klubben, medlemmarna, hur det var att 

vara ordförande, alla möjliga frågor om Alfa Romeo förstås och 

varför man körde sådana bilar. Sista frågan löd : Kommer det 

någonsin att hända att du köper en Volvo?!? Dum fråga.

Kring kl 14 hade vi nog som mest Alfor på Gärdet. DN hade 

gissat på ca 5000 besökare och en dansk klubbmedlem beräk-

nade antalet till 415 ekipage i solen. Fler tidningar var där och 

pratade med folk och även TV4 fanns på plats för att göra 

reportage. Det var ett vimmel utan dess like, med Alfa-entusi-

aster från nordens alla länder och Tyskland. Men även vanliga 

Stockholmare som var ute på lördagspromenad eller var nyfikna 

på evenemanget. Kanske de hade sett vår stora annons i SD på 

morgonen eller dagen innan. Jag hörde en liten kille som stod 

bredvid mig säga till sin pappa: – Vad är det här för människor 

egentligen? Pappan tittade upp och log mot mig och svarade: 

– De är nog vanliga människor, precis som du och jag, som gillar 

sina bilar allra mest. Ungefär som hon. Sen pekade han på mig 

och jag började skratta och sa javisst, så är det.

Sprang runt hela dagen och njöt bland alla fina Alfor och trev-

liga klubbmedlemmar. En del människor har jag inte sett på 

flera år, andra har jag bara haft kontakt med via mail eller tele-

fon och det är alltid lika roligt att träffas. Fick en privat visning 

av den superfina GTA’n från våra grannar i Danmark. Oj, vilken 

pärla! Otroligt fint skick och dessutom används den flitigt till 

det den är gjord för – tävling. Alfa-flaggorna vajade i topp och 

i klubbtältet rådde febril verksamhet, där såldes tröjor, kepsar, 

märken, böcker och allt gick åt i en rasande fart. Blev rekordför-

säljning under dagen. I de andra tälten såldes allt möjligt från 

reservdelar till olivolja och fika, även där verkade de ha fullt 

upp. Uppslutningen av Bertone Cupéer var riktigt imponerande, 

Tallriken som överlämnades till jubilerande klubben, var en 

gåva från finska klubben Alfa Romeo-Entusiasti Finlandesi 

(AREF) och är ett unikt exemplar enkom tillverkad i Finland 

för Club Alfa Romeo Svezia 50 år.

 

Vi vill gärna korrigera detta missförstånd i artikeln: tallriken 

är alltså inte från Italien.

MED VÄNLIG HÄLSNING
SOTTO IL SEGNO 
ALFA ROMEO
 
ALFA ROMEO-ENTUSIASTI 
FINLANDESI
TIMO JAATINEN

ETT FÖRTYDLIGANDE

flera rader med ögongodis. Samma med Alfetta GTV-sektionen, 

rad upp och rad ner med snygga vagnar. Spideravdelningen 

hade många tjusiga ekipage och 156:or och 166:or stod nos 

mot nos och glittrade i solskenet tillsammans med sina ägare. 

Montrealerna stod vackra och glänste ikapp med alla andra 

Alfor, med öppna huvar som många intresserat kikade i. De nya 

modellerna, som OOB visade upp, gjorde sig fint omringade 

av allsköns modeller från olika årtal. Ja, där på Gärdet stod ju 

parkerat allt man kunde önska sig. Sicken fest!

Dagen på Gärdet infriade alla förväntningar och mer därtill. 

TACK alla ni som kom dit och gjorde detta 50-årsfirande till en 

enormt trevlig tillställning. Vilken dag! Har aldrig sett så många 

Alfor samlade på samma område förrut, vilken syn det var för 

ögat. Stort TACK till alla er som jobbade under lördagen och till 

er i Kommittén som planerat och gjort detta till verklighet. Den 

här dagen kommer för alltid att finnas kvar i mitt hjärta.

MILLE GRAZIE / ANNICA
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50-ÅRSJUBILEUM50-ÅRSJUBILEUM

ALDRIG NÅGONSIN HAR SÅ MÅNGA ALFOR SAMLATS
PÅ EN OCH SAMMA PLATS I SVERIGE!!!

KLOCKAN 12 FOTADE JAG INTE MINDRE ÄN 

306 ST ALFA ROMEO
PÅ EN OCH SAMMA BILD OCH SAMTIDIGT KOM DET FLER!!!

TUSEN TACK TILL FESTKOMMITTEN SOM FIXAT OCH DONAT!
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50-ÅRSJUBILEUM

27

50-ÅRSJUBILEUM

’’JA, DET VAR MYCKET TREVLIGT, 
TACK ALLA I FESTKOMMITTEN 
OCH NI ANDRA SOM VAR DÄR.’’
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13 KLISTERDEKAL CLUB ALFA 
ROMEO 
(EJ PÅ BILD)
8 CM 
30:- (40:-)
Rund dekal med Clublogo

14 KLISTERDEKAL ALFA ROMEO
10 CM 
20:- (30:-)
Rund dekal med Alfa Romeo-logo, liten

15 KLISTERDEKAL ALFA ROMEO
30 CM 
50:- (70:-) 
Rund dekal med Alfa Romeo-logo, stor

16 KLUBBDEKAL, 6ST. SMÅ 
(EJ PÅ BILD)
35:- (45:-)
Klassiska klubbtriangeln som ska sättas på 
bilen, datorn, cykeln mm.

17 KLUBBDEKAL, 3ST. STORA 
(EJ PÅ BILD)
45:- (55:-)
Klassiska klubbtriangeln som ska sättas på 
bilen, datorn, cykeln mm.

11 11

14/15 12

19 18

26

11

21

20

22

23

KLUBBSHOPPEN

18 TYGMÄRKE CLUB ALFA ROMEO
8 CM 
40:- (50:-)
med Club-logga i gult på blå bakgrund. Kan 
strykas fast.

19 TYGMÄRKE ALFA ROMEO
8 CM 
50:- (60:-)
med det klassiska Alfa Romeo-märket

20 CLUB-PIN
15 MM 
30:- (45:-)
Visa dina vänner vilken klubb du tillhör! Pin 
med 4-färgslogo.

21 ALFA ROMEO-PIN
13 MM 
35:- (45:-)
Visa dina vänner vilken bil du kör! Pin med 
4-färgslogo.
22 NYCKELRING MED KEYCODE, 
BLÅ/SVART
75:- (115:-)
Med ett nummer på baksidan som gör att upp-
hittad nyckelknippa läggs i närmaste brevlåda 
och sedan skickas tillbaka till ägaren. Svart 
eller blå.

23 NYCKELRING ALFA ROMEO I 
METALL 
75:- (115:-)
som ligger tungt i handen. Kvalitet!

24 NYCKELBAND
40:- (50:-)
som håller reda på såväl nyckelknippan som 
mobilen.

25 ISSKRAPA
25:- (35:-)
Med suveräna egenskaper

26 VÄSKA GTA
395:- (495:-) 
Läcker väska med GTA-logo på. Stor och rym-
lig med många fack.

Postorderprylar beställer du direkt på vår hemsida  

ALFAROMEO.ORG. Du kan även e-posta din beställning 

till adressen POSTORDER@ALFAROMEO.ORG. Har 

du inte tillgång till vår hemsida eller e-post skickar du 

din beställning till: CLUB ALFA ROMEO POSTORDER 

C/O HENRIK SELBO, JOHANNELUNDSGRÄND 5, 

163 45 SPÅNGA.

Har du frågor om sortimentet ringer du oss på:

070-721 02 07.

Vi skickar din beställning mot postförskott vilket inne-

bär ett postförskottstillägg på 45 kronor. Vill du undvika 

postförskottsavgiften kan du betala din order i förskott 

på POSTGIRO 861881-1, viktigt är att du skriver ditt 

namn som betalningsreferens.

PRISER INOM PARENTES ÄR INKLUSIVE FRAKT.

1 KEPS CLUB ALFA ROMEO 
SVART/RÖD 
95:- (135:-)
Klassiskt röd eller svart med broderad klubbtext.

2 KEPS ALFA ROMEO RÖD 
95:- (135:-)
Klassiskt röd med Alfa Romeo-logo.

3 KEPS GTA 
125:- (165:-)
Tuff keps med GTA-logo. Levereras i stilig 
kartong!

1

3 4

65

2

24

9

8

10

REA!

KLUBBSHOPPEN

4 T-SHIRT RÖD VUXEN  
S-XXL 
120:- (170:-)
Ny modell! Röd med vita rand kring sömmar 
och på axlar. Klubbtext i vitt på bröstet.

5 T-SHIRT RÖD BARN 
110/120, 130/140, 150/160 
90:- (140:-)
Ny modell! Röd med klubbtext i vitt på brös-
tet.

6 DAMLINNE RÖD 
S-L (36-40) 
120:- (170:-)
Ny modell! Röd med vita rand kring sömmar. 
Klubbtext i vitt på bröstet.

7 TENNISTRÖJA CLUB ALFA ROMEO 
S-XXL 
175:- (225:-)
Mycket hög kvalitet. Röd med klubbtext i 
svart på bröstet.

8 TENNISTRÖJA ALFA ROMEO
S-XXL 
245:-(295:-)
i mycket hög kvalitet. Röd med Alfa Romeo-
logo på ärmen.

9 ALLVÄDERSJACKA
XL-XXL 
750:- (850:-)
i mycket hög kvalitet! Med clublogo diskret 
broderat i vitt på bröstfickan och ärmen.

10 VINDJACKA (REA)
L-XXL 
200:- (250:-)
Utgående modell. Snygg vindjacka i rött med 
tryck på bröst och ärm.

11 OVERALL
48-58 
750:- (850:-)
flamsäker i 100% bomull. Clublogo på bröst-
fickan och Club Alfa Romeo i svart tryck på 
ryggen.

12 KLUBBSTREAMER, GUL
INVÄNDIG/UTVÄNDIG 
20:- (30:-)
med texten Club Alfa Romeo, för invändig 
eller utvändig montering.
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9 ALFA ROMEO ALFETTA
AV GIANCARLO CATARSI
PRIS 275:- PLUS FRAKT
Faktaspäckat om vår älskade sportsedan.

Text på Italienska, bilder i färg och svartvitt. 

95 sidor

10 ALFA ROMEO AR 51
– AR 52 ALFA ”MATTA”
AV CHECCINATO OCH MELOTTI
PRIS 275:- PLUS FRAKT
Nu i Sverige boken om Alfas jeepar från 

50 talet baserade på 1900-modellen. Mycket 

udda bilder och skisser du inte sett förr…

Text på italienska, bilder i svartvitt. 81 sidor.

11 CAMION ALFA ROMEO
AV CONDOLO
PRIS 425:- PLUS FRAKT
Trodde du att Alfa bara var sportiga bilar ? Här 

presenteras den tunga sidan från 20-talet till 

1988 då den sista skåpbilen rullade ut. Visste 

du att det fanns Alfa Romeo Trådbussar i 

Stockholm på 50-talet? Text på engelska, 

unika bilder i svartvitt. 109 sidor

12 ALFA ROMEO TZ
AV PHILIPPE OLCZYK
PRIS 900:- PLUS FRAKT
2004 års mest debatterade bok varför finns 

det flera bilar med samma chassinummer… 

Individuell historia och tävlingshistoria så långt 

möjligt om varje enskild TZ. Författaren (blyg-

sam fransos) ser detta som det ultimata ver-

ket om TZ:an. Nåja…

Text på engelska, riktligt med bilder i färg och 

svartvitt. 320 sidor.

NOSTALGIA&BÖCKER

16

17

15

18

1411 12 13

13 ALFA ROMEO GIULIETTA 
SPRINT
AV ALFIERI
PRIS 500:- PLUS FRAKT
Den officiella 50-årsjubileumsboken.  Allt du 

måste veta om Giulietta sprint. Vad fanns 

det för till exempel för original tillbehör till 

Sprinten? Som bonus medföljer ett nytryck av 

instruktionsboken till Sprinten.

Text på Ital/Eng/ Fra, bilder i färg och svart-

vitt. 96 + 60 sidor

14 ALFA ROMEO GIULIETTA
AV ANGELO TITO ANSELMI
PRIS 500:- PLUS FRAKT
Lagom till femtioårsjubileumet kom 

”Giluiettabibeln” på engelska. Här finns allt 

om Giulietta plus intervjuer med folk som var 

med och utvecklade, färgkombinationer inte-

riör-kaross och leveranslistor på bilarna.

Text på engelska, bilder i svartvitt och utvik 

i färg. 191 sidor

15 DESIGN BY GIUGIARO
AV PETER VANN
PRIS 375:- PLUS FRAKT 
En stor praktbok om Giugiaros 35 åriga gär-

ning 1968-2003 som bildesigner. Mycket 

fräcka bilar – bilder är det ju många av.

Text på engelska, lyxbilder i färg. 192 sidor

16 PININFARINA ART AND 
INDUSTRY 1930-2000
AV ANTOINE PRUNET
PRIS 475:- PLUS FRAKT
Den officiella 70-årsboken om Pininfarina. Ett 

rikt illustrerat praktverk.

Text på engelska, bilder mest i svartvitt. 380 

sidor

17 BERTONE 90 YEARS
1912 – 2002
AV LUCCIANO GREGGIO
PRIS 475:- PLUS FRAKT (HAR KOSTAT 98 
EURO...)
Lyxbok i två band i en snygg box. Berättar och 

visar allt om Bertone då, nu och imorgon.

Ett samlarobjekt.

Text på engelska och italienska, bilder i svart-

vitt och färg. 204 + 176 sidor 

18 DVD ALFA ROMEO VICTORY 
BY DESIGN
TONY MAYLAM PRODUCTION
PRIS 220:- PLUS FRAKT
Något ej läsvärt däremot sevärt och lysnings-

värt. Se och hör Alain de Cadenet köra och 

prata om ett antal klassiska Alfa Romeos. 

Mycket intressant. 98 minuter lång.

NOSTALGIA&BÖCKER

BILBÖCKER TILL CLUB ALFA ROMEOS 
MEDLEMMAR – EN MÖJLIGHET.

HUR GÖR JAG OCH VAD ERBJUDS?
Utbudet ser ut som nedan och finns tillgäng-

ligt så länge lagret räcker. Lagret kommer att 

fyllas på om och när behov finnes. Sortimentet 

kan också ändras hur som helst. Har du några 

speciella önskemål så hör dig till Björn Nilsson 

040-42 32 29 eller

BOKHYLLAN@ALFAROMEO.ORG 

HUR BESTÄLLER JAG OCH
HUR BETALAR JAG?
Ring eller maila din beställning till Björn Nilsson 

040-42 32 29 eller

BOKHYLLAN@ALFAROMEO.ORG
Du får en bekräftelse på din order samt reda 

på vad porto/bussgodsfrakten kostar. Boken/

Böckerna reserveras då för dig. Sedan har 

du en vecka på dig att betala din order till 

Klubbens postgiro 228541-9 när pengarna 

är på kontot skickas din order. Räkna med 1-2 

veckors leveranstid. Vi gör på detta vis för att 

slippa outlösta försändelser, efterkrav och 

postförskottsavgifter. Välkommen med din 

beställning eller förfrågan.

1 ALFA ROMEO ALWAYS WITH 
PASSION 
AV DAVID OWEN
PRIS 300:- PLUS FRAKT
En rikt illustrerad historia över vårt märke 

mycket informativ. Tyngdpunkten ligger på 

bilarna från efter andra världskriget fram till 

156 modellen. Text på engelska, bilder över-

vägande i färg.

1
2

3

4 5 6

7 8 9
10

2 ALFA ROMEO-MILANO 
AV MICHAEL FROSTICK
PRIS 400:- PLUS FRAKT
Nytryck av ett klassiskt praktverk. Club Alfa 

Romeo kan exklusivt erbjuda denna i Sverige. 

Beskriver märkets historia i kort och innehål-

ler mycket bilder på udda och okända Alfor 

som man sällan eller aldrig sett. Behandlar 

bilar fram till och med Alfetta Serien.

Även mycket 30 - 50 –tal samt tävlingsbilder. 

Text på engelska, bilder i svartvitt.

3 ALFA ROMEO OWNER´S BIBLE 
AV PAT BRADEN
PRIS 350:- PLUS FRAKT.
Denna Amerikanska bok är vad den säger, en 

Owner ś bible. Mycket tekniska tips varvat 

med historik.

Rikt illustrerad. Även Informativ för de som 

har Spica Insprutning. Text på engelska, bilder 

i svartvitt.

4 IN TO THE RED  
AV NICK MASON & MARK HALES
PRIS 225:- PLUS FRAKT
En icke Alfa Romeo bok men väl så skoj. 

Nick Mason har en stor samling med racer-

bilar dessa har hårdtestats på racerbanan.

Resultatet finns i fotoform i boken och i ljud-

form på den medföljande CD´n. Sätt på spår 5 

och skruva upp, se sedan gåshuden…

Text på engelska, rikt illustrerad i färg.

5 ALFA ROMEO GIULIA COUPÉ 
GT & GTA 
AV JOHN TIPLER  
PRIS 475:- PLUS FRAKT

Den kompletta historiken över en av de popu-

läraste Alforna. Även information om att 

bygga om sin bertone till banbil. Ett kapitel 

handlar om Sverige… Rikt illustrerad i färg och 

svartvitt, text på engelska.

6 ALFA ROMEO SPIDER
THE COMPLETE STORY 
AV JOHN TIPLER
PRIS 350:- PLUS FRAKT
Den kompletta storyn som börjar med Giulietta 

Spider på femtiotalet går vidare med sextiota-

lets rundhäckar, sjuttiotalets flathäckar, åttio-

talets ankstjärtar för att sluta med nittotalets 

916 spider. Text på engelska, bilder i färg och 

svartvitt.

7 HOW TO POWERTUNE ALFA 
ROMEO TWIN-CAM ENGINES
AV JIM KARTALAMAKIS
PRIS 300:- PLUS FRAKT
En klassiker, berättar hur man hittar mer kräm 

i sin raka alfa fyra. Inriktar sig mest på förga-

sarmotorer med fyra tändstift.

Mycket är dock applicerbart även på andra 

motorer. Kapitel om växellådor och väghåll-

ning också.Text på engelska, bilder och dia-

gram i svartvitt. 112 sidor

8 ALFA ROMEO DUETTO
AV GIANCENZO MADARO
PRIS 350:- PLUS FRAKT
Faktaspäckat om en av de mest älskade model-

lerna, Duetton/Spidern 1966-1991.

Mycket om de olika modellerna även USA-spe-

cifikationerna. Text på engelska, bilder i färg 

och svartvitt. 95 sidor
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HISTORIAHISTORIA

Om inte Arne Wennerbrandt gått och 

lämnat tillbaka sina låneböcker den där 

onsdagen före påsk 1954, hade det kan-

ske aldrig blivit någon Club Alfa Romeo 

i Sverige. 

Arne är idag 90 år, och här berättar han 

om hur det kom sig att han blev ägare till 

en Alfa Romeo och sedan startade klub-

ben hösten 1956.

Egentligen börjar historien långt tidi-

gare. John, en motorintresserad yng-

ling i Västergötland, skickade tidningar 

och urklipp till sin ännu yngre släkting i 

Stockholm. Arne som var i 10 – 15 årsål-

dern läste allt om tävlingar och bilar och 

världsberömda förare. 

Bil- och motorintresset fick Arne att 

välja trängen när det var dags för mili-

tärtjänst. 

– Jag hamnade i Linköping och fick sen 

vinterutbildning i Sollefteå. Det var en 

mycket bra utbildning i hur man hanterar 

motorer och bilar som jag också hade 

glädje av efter kriget.

Arnes förband hade hand om transpor-

ter av olika slag, bland annat hämtades 

flyktingar nere i Tyskland.

– Men just då hade jag en ledig period, 

och det är jag tacksam för. 

Det var inte vanligt att privatpersoner 

hade bilar på den tiden, och de som hade 

bilar som Kronan kunde behöva under 

kriget, fick lämna ifrån sig dem. 

– En del hade kanske köpt sin bil 1938, 

men sen fick de ingen bensin. De sålde 

sina bilar till Kronan, och fick inte 

bestämma priset själva. Många hade en 

tår i ögat, minns Arne.

1943 var ingenjörsstudierna avklarade 

och Arne fick jobb i byggindustrin, som 

byggchef och arbetsledare. Som sådan 

kunde han disponera de bilar som före-

taget ägde, av märket Volvo PV 444. 

Ville man som privatperson köpa en 

sådan fick man betala och sedan vänta 

tre år på leverans. Men ett av de åkerier 

som han hade kontakter med frågade 

en dag: ”Skulle ingenjörn vilja köpa en 

Volvo?” Arne sa ja, och blev från 1951 

Volvoägare.

– Den hade ”gök”, alltså färdriktningsvi-

sare, eller blinkers, uppe på taket. Det 

var bra, visade det sig, när vi bilade ner 

till Italien där det var ganska livlig trafik. 

Man syntes när man skulle byta fil i ron-

dellerna.

Den första bilen blev inte långvarig, den 

stals ett år senare, och Arne fick en 

annan Volvo.

Men nu är vi framme vid påsktiden 1954. 

Arne skulle skjutsa ner sina föräldrar till 

släkten i Västergötland. De skulle resa 

på påskafton, och innan dess skulle Arne 

lämna tillbaka sina låneböcker till stads-

biblioteket på Sveavägen. Onsdagen kom 

och när Arne går nerför trapporna från 

biblioteket ser han rakt in i skyltfönstret 

på andra sidan Sveavägen. Där ligger 

racerförarens Joakim Bonniers affär, 

och i skyltfönstret finns en grå Berlina 

1900, en Alfa Romeo. Arne kan inte låta 

bli att gå in, och träffar Bonnier själv och 

två unga skäggprydda försäljare. De var 

mycket intresserade av en affär, medan 

Arne själv var ganska sval. Han hade en 

Volvo som bara var ett år. Hur som helst 

la han ett skambud, och gav dem sitt 

telefonnummer. Han hade knappt hunnit 

hem förrän de ringde. Det blev en affär 

– och leverans dagen därpå.

– De fick min Volvo och 10 000 kr kon-

tant, om jag inte minns fel. Det var ett 

mycket bra pris. 

Så kom det sig att han kunde hämta 

sina föräldrar i Tureberg i en sprillans 

ny Berlina 1900 istället för den mindre 

PV 444.

– Den hade behaglig ljudnivå, dubbla 

överliggande kamaxlar. Jag tror att fick 

låna 5 000 kr av min far.

Arne började sedan lägga märke till 

andra Alfa Romeo-bilar, han noterade 

registreringsnummer och ägare. Det var 

oftast människor med teknisk utbildning 

och affärsmän som körde Alfa. En av 

dem var Sten-Åke Hjalmarsson som var 

flygstyrman. Arne och han umgicks en 

del privat. 

– Vi diskuterade det här med att bilda 

en klubb, han var ivrig men jag var lite 

sval. Mitt jobb gav inte utrymme för 

fritidsintressen, det var mer arbeta och 

sova, och jag såg ingen som var lämplig 

att leda en sådan klubb. Men fler och 

fler fanns på listan med ägare till Alfa 

Romeobilar. 

Vid Bällsta bro i Sundbyberg låg Sieverts 

Kabelverk, och vid ett av husen där stod 

en äldre ”skräddarsydd” Alfa parkerad. 

Arne hade sett den flera gånger när han 

körde förbi. En dag stannade han och 

gick in och frågade vems bil det var. 

”Det är Lundbergs”, sa damen vid disken, 

”Fritiof Lundbergs”.

”Kan man få tala med honom”, fråga-

de Arne. Och efter en kvarts väntan 

fick han gå en trappa upp och in till 

Fritiof Lundberg, inköpschef på Sieverts 

Kabelverk. 

– Framför mig såg jag en man bakom ett 

stort skrivbord, han hade mustasch och 

rökte cigarr, eller om det var cigarrci-

garett. På en stor matta framför skriv-

bordet låg en snygg hund och tittade 

på mig.

Arne berättade om planerna på att star-

ta en liten klubb för alla som ägde en Alfa 

Romeo, och frågade om han ville vara 

med. Lundberg var intresserad, och Arne 

tänkte för sig själv att nu kanske alla pus-

selbitar var på plats; här fanns en som 

skulle kunna bli ordförande.

SÅ FÖDDES CLU B ALFA ROMEO
 AV ARNE WENNERBRANDT

– Det fanns åtminstone fem namn 

som skulle passa i en styrelse. Vi hade 

Håkansson, han var en rekorderlig 

karl, försäljningschef som bodde nära 

Råsundastadion. Han accepterade att 

bli kassör. Själv tog jag på mig att vara 

sekreterare, då har man inflytande utan 

att behöva synas så mycket. Och så hade 

jag min fru Ruth som hade – ja, som 

fortfarande har – en så vacker handstil. 

Hon kunde skriva rent protokollen. Och 

flickorna på mitt kontor kunde hjälpa mig 

att skicka ut kallelser.

Så blev det dags att kalla till ett första 

möte. Det hölls i restaurang Stenvillan i 

Sundbyberg. Tolv intresserade kom till 

mötet, Arne tror att det var i september, 

och året var 1956. De hade någon förtä-

ring, och så bildade de klubben. Men vad 

skulle den heta? 

– Det fanns andra klubbar, som 

Folkvagnsklubben eller Porscheklubben, 

men det tyckte vi lät så bonnigt. Club 

Alfa Romeo skulle det bli, och redan 

dagen efter ritade jag ett förslag till 

märke, det som klubben har än idag. Vi 

hade en man i klubben, Åke Malmkvist, 

som var i tryckeribranschen. Han ord-

nade så att vi fick märkena tryckta och 

med en häftande baksida, så att vi kunde 

fästa dem på våra bilar, bak och fram, på 

höger sida. De skulle synas när man möt-

tes, det var vänstertrafik då. 

Så kallades medlemmarna till ett första 

riktigt medlemsmöte. Fritiof Lundberg 

blev vald till klubbens ordförande, Arne 

blev sekreterare och Håkansson kassör. 

Klubben fick stadgar, och på den tiden 

måste man vara ägare till en Alfa för 

att få vara med. Idag räcker det med att 

vara Alfa-entusiast. 

Arne kom att vara sekreterare i fem-sex 

år, och protokollen skrevs in i särskilda 

inbundna protokollsböcker som han läm-

nade ifrån sig.

– Tyvärr är de förkomna, det är tråkigt, 

säger Arne. Men han minns händelser 

under de där åren, som att klubben kon-

taktade den ansvarige för Skarpnäcks 

flygfält och frågade om klubbens med-

lemmar kunde få disponera fältet vissa 

tider . Det gick bra, och den traditionen 

lever kvar - än idag träffas klubbmedlem-

marna ofta på banor runt om i landet för 

att öva och tävla.

En annan viktig fråga för Arne var att 

klubben skulle vara godkänd av Alfa 

Romeo. Via Joakim Bonnier skrev klub-

ben till huvudkontoret i Italien och frå-

gade om det var OK att klubben bildades, 

och att namnet användes. Det tog en 

månad, sen kom svaret att det hade de 

inget emot, tvärtom gratulerade de den 

nybildade klubben. Likaså skickade Arne 

ner klubbens märke, också det godkän-

des av Alfa Romeo.

Arne slutade att vara sekreterare i 

samband med att han sålde sin Berlina 

1900.

– Jag fick erbjudande från det företag 

jag arbetade på om helt fri bil, med byte 

vart tredje år. Det kunde jag inte motstå, 

och jag kunde inte ha två bilar. Det blev 

Volvo igen, och så förblev det till min 

pension, då köpte jag ut min tjänstebil.

Men Arne har ändå hållit kontakt med 

klubben under alla år. Eller om det är 

tvärtom:

– De har varit duktiga med att skicka 

brev hela tiden. Någon har alltid hållit 

reda på mig. 

Arne var tveksam till uppdelningen av 

klubben i syd, nord, väst och öst. Nu är 

det åter en samlad klubb, och Arne är 

nöjd:

– Den styrelse som finns idag handskas 

med klubben i en stil som jag gillar, 

säger han. Och berättar om jubileums-

middagen i somras då han återsåg Sten 

Hjalmarsson och andra vänner. 

– Vi var 450 personer, det var mycket 

trevligt och är ett fint minne för mig.

Vad hände då med Arnes Berlina? Den 

sålde han till en bekant som hade sin bil i 

samma garage på Lidingö där Arne hade 

sin. Han var bilhandlare, köpte bilen och 

sålde den vidare. Och vilka öden bilen 

sedan gick till mötes har Arne ingen 

aning om.
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NYA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA TILL

ALEXOPOULOS CHRISTOS UPPSALA 

ANLANDER MATHIAS HELSINGBORG 

BERTILSSON GUSTAV GÖTEBORG ALFA ROMEO 147 GTA 3,2 V6 -04

BOLLING JOAKIM HANINGE 

BRANDSTRÖM PETER ÅRSTA ALFA ROMEO 146 

BREDOW TORBJÖRN SKELLEFTEÅ ALFA ROMEO 156 SW SELESPEED

BERGSTRÖM INGVAR TUMBA ALFA ROMEO SPIDER -85

BRUSEBÄCK PELLE ÖREBRO 

DAHLBERG SVEN GÖTEBORG ALFA ROMEO 156 JTS -03

DAHLGREN SONJA FALKENBERG ALFA ROMEO GT -05

ELIASSON JULIUS ÄLVSERED 

ERIKSSON JAN-ERIK BORENSBERG ALFA ROMEO 156 SW 2.0 TS

FERRAGAMO DANTE MALMÖ ALFA ROMEO GIULIA SPRINT 1600 -62

FREUDENTHAL TORBJÖRN VARBERG ALFA ROMEO GTV  V6 -98

GRANATH JOHAN TABERG ALFA ROMEO 156 2,5 V6 -00

GUSTAVSSON FREDRIK KALMAR ALFA ROMEO 147 2,0 TS

GRÖNVALL PETER ONSALA ALFA ROMEO GT 3,2 -05

HAKAMÄKI ESKO HÄMEENLINNA FINLAND  ALFA ROMEO 2600 SPRINT .-62

HAARJUNPÄÄ MARCO AVESTA ALFA ROMEO 164 SUPER 24 V, GTV 6 

HOLMDAHL GUSTAV LERUM ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB , AR 75 2.0 TS 

HJERTÉN ALEXANDER GÅNGHESTER 

JANSSON DENNIS UPPSALA ALFA ROMEO 156 SW V6 -00

JONASSON STEFAN UMEÅ 

JOHANSSON EDWARD MARIEHAMN ÅLAND ALFA ROMEO 33 -89

JONSSON MATS VÄSTERÅS ALFA ROMEO 156 2.0 TS

KAHLIN MIKAEL LAHOLM ALFA ROMEO 147 2.0 TS -02

KARLSSON JOHAN GÖTEBORG 

LANTZ KJELL ONSALA ALFA ROMEO 156

LETSIOS PANOS STOCKHOLM ALFA ROMEO SPIDER 3.0 V6

LINDOHF CHRISTIAN BROMMA ALFA ROMEO GT 2.0 JTS -06

LINDQVIST MIKAEL GÖTEBORG 

LUND JACOB STOCKHOLM ALFA ROMEO 156 GTA

LUNDIN JOAKIM SPÅNGA 

LÖNNBERG HÅKAN STOCKHOLM 

MADSEN KÅRE BUNKEFLOSTRAND ALFA ROMEO 75 TS -91

MAINER MANFRED SÖDERTÄLJE ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 62

MANGIALARDO DOMENICO VÄXSJÖ ALFA ROMEO 156 SW 2,5 -01 GIULIA SUPER 1600 -72

MONTAN ALLAN STOCKHOLM ALFA ROMEO ALFETTA 1.8 -75

MÅRTENSSON PÄR SVEDALA ALFAR ROMEO GT JUNIOR -75

NILSTRÖMER FREDRIK DALSJÖFORS ALFA ROMEO 75 V6 MILANO PLATINA -87

OLSSON TORBJÖRN NORRKÖPING 

PALM OSKAR HALLSBERG 

PETRÉE DAVID GÖTEBORG ALFA ROMEO 75 MILANO -86

SERGÅRD LARS VÄSTRA FRÖLUNDA ALFA ROMEO 156 TS -98

SKOG PETER GÖTEBORG ALFA ROMEO 155 2.0 16 V -95

SOEDERBAECK TOR-ERIK EMKARBY  ÅLAND ALFA ROMEO 156 -98

THOMANDER LARS DJURHOLM ALFA ROMEO GTJ 1.6 -75

THUGE ANDERS MALMÖ ALFA ROMEO 156 2.5  V6

TEDFELT STIG MOLKOM ALFA ROMEO 164 SUPER 

WIIK TOM TERJARV   FINLAND 

WERF KENNETH BORLÄNGE ALFASUD SPRINT 1,5  ALFA 155 2,0TS

Epokgörande teknik
Nr 1989-1 inledde ett ny kapitel i KB:

s historia, men inte så att banden med 

det förgångna klipptes av: Det välkända 

utseendet på omslagssidan fanns kvar, 

de roligt ritade vinjetterna för olika spal-

ter likaså. Däremot var layouten inuti 

helt förändrad, med prydliga spalter, 

snyggt och lättläst typsnitt och rubriker i 

fetstil för varje stycke i texten. Kontakter 

med tryckeriet gav också en förbättrad 

kvalité på bilderna, och redaktören såg 

till att bildtexter fanns i direkt anslut-

ning till illustrationerna, inte hopklämda 

för sig själva någonstans... Det var ett 

enormt lyft för vår tidning, och inspire-

rade säkerligen många skribenter till att 

fatta pennan/Haldan/IBM:en.

Vad var det då för högteknologisk utrust-

ning Red. hade till sitt förfogande? -Jo, 

och nu svimmar säkert alla medlemmar 

yngre än 35 år, det var en MacIntosh SE, 

med 20MB hårddisk, 4MB RAM-minne 

och en 9” svartvit bildskärm. Den arbeta-

de med 8 MHz, och det räckte för att dra 

runt det utmärkta Desk-Top-Publishing-

programmet Page Maker 3.0. Till datorn 

var kopplad en Apple LaserWriter, som 

efter mycket tänkande producerade rik-

tigt fina svartvita utskrifter i ett tempo 

av ca 1-3 sidor per minut. Med denna 

utrustning producerade redaktionen 

de första ”datoriserade” Klöverbladen. 

Mycket av det som många senare KB-

redaktioner misslyckats med, trots GHz-

datorer, stora färgskärmar och avance-

rad programvara, det klarade Thomas 

med sin Macintosh och PageMaker: 

Spalterna har raka marginaler, raderna 

har inga gapande tomma mellanrum, 

avstavningen felfri. Jag har kritiskt läst 

genom att antal av de gamla tidningarna 

utan att snubbla över en enda särskriv-

ning eller felstavning!

Layout i all ära, men...
Men, långt viktigare än någon layout-för-

ändring, och det som gör att jag betrak-

tar epoken 1989-1996 som höjdpunkten i 

KB:s hittillsvarande historia, var dock att 

redaktör Eriksson inte nöjde sig med att 

reformera tidningens utseende. -Långt 

därifrån, han förbehöll sig uttryckligen 

rätten att rätta till och piffa upp inkomna 

bidrag! Han välkomnade insändare, och 

såg till att det blev ”högt i tak” i KB:s 

spalter, men att inläggen inte spårade ur. 

Tidningen blev därigenom ett sant nöje 

att läsa, något man förväntansfullt såg 

fram emot varje gång. Den utkom i rätt 

tid också. För dem som inte var lyckliga 

nog att vara CAR-medlemmar då vid 

den här tiden, följer här några exempel. 

Gamla medlemmar  kan fröjda sig åt min-

nena, eller bläddra vidare.

Nr 1/89: Insändare: ”Debatter roar mig. 
Personangrepp (psykiska) roar mig ännu mer... 
Så det är bra med humoristiska ordelakheter. 
Ta DUCATI-bladet t. ex: -En liten klubb med med 
massor med tarvligheter i sin klubbtidning. i 

Bättre förr?
Klöverbladets teknikredaktör tittar i backspegeln Del 2

VÅR EMINENTA KLUBBTIDNINGS 30-ÅRSJUBILEUM DOKUMENTERADES SOM BEKANT I NUMMER 2005-5/6. ÄVEN OM DÄR FANNS 

UTDRAG UR KB ÄNDA FRAM TILL MITTEN AV 90-TALET, ANSER JAG ATT MAN TYDLIGARE BÖR UPPMÄRKSAMMA REDAKTÖRERNAS 

BETYDELSE FÖR KLÖVERBLADETS UTVECKLING. EFTERSOM JAG VARIT MED SOM SKRIBENT I KB SEDAN 80-TALETS BÖRJAN, 

KÄNNER JAG MIG MANAD ATT BIDRA TILL HISTORIESKRIVNINGEN, DELVIS MED HJÄLP AV KB:S REDAKTÖR 1995, DÅ KB FIRADE 

20-ÅRSJUBILEUM:

direkt jämförelse ser ju Klöverbladet ut som 
som ett konsumentupplysningsorgan för fackligt 
anslutna...”

Peter

Red. svarade: ”Vi uppskattar roliga insändare... 
Men vi har svårt att förstå hur tarvligheter och 
personangrepp kan tillföra klubbverksamheten 
något positivt. För de medlemmar som tycker 
att sådant är trevlig läsning finns ju Ducati-
bladet. Vi kör vårt race och låter gärna Ducati 
köra sitt!”

Nr 2/89: Vid den här tiden hade finska Alfa-klub-
ben ingen egen tidning, utan abonnerade på 
några finskspråkiga sidor sist i KB. i det andra 
numret efter att Thomas tagit över kunde man 
läsa följande insändare:
”Har ni fått nippran helt? Läste senaste numret 
av KB och såg att finska sidorna är de enda man 
känner igen i hela tidningen!”
Dalmás v. Ors

Red svarade: ”Tja, vi skulle gärna förstöra även 
de finska sidorna, men drar oss för korrektur-
läsningen!”

Nr 1/90. Här redovisades resultatet av 
Hjulnötstävlingen. Intressant nog var segraren 
ingen annan än Christer Thörnefall, som då, lik-

som 2006, hade löst samtliga uppgifter rätt!

Nr 2/93, Insändare: Här fördes upp debatten upp 
på ett högre plan, med följande inlägg: 
LUCKA i MINNET. Med risk för uteslutning ur 
klubben, ställer jag ändå denna fråga till någon 
som vet bättre. Det är så att jag till för något år 
sedan, varit ägare till en GTV6 och det var en sak 
som jag undrade över – vad har luckan/plattan 
på huven för funktion? Jag vet det fortfarande 
inte... Är det kanske ett titthål för nyfikna Volvo-
ägare, som aldrig sett något annat än sin egen 
B21:a?

Håkan Nilsson

FORTSÄTTNING FÖLJER

FORTSÄTTNING FR. FÖREGÅENDE NR.



Upptäck passionen och 
 temperamentet hos Alfa 159
 
Alfa 159 är något helt nytt. En ny 
möjlighet för dig som söker en äkta 
sportbil och samtidigt en funktionell 
och säker personbil. En bil med 
oöverträffad körglädje, och med ab-
solut högsta kvalitet och säkerhet. 
Det är en bil för dig som uppskattar 
attityd, känsla, komfort och kontroll. 
Det är en ny Alfa Romeo där den klas-
siska  Alfakaraktären kompletteras 
med skönt nytänkande och teknisk in-
novation. Är du mogen för att göra ett 
intryck på din omgivning? 

Pris från ca 267.500 kr.

Alfa 159

www.alfaromeo.se

Blandad körning (l/100 km): 6,0 (1,9 JTDM 150 hk) – 11,5 (3,2 JTS Q4 260 hk). CO2 (g/km): 159 (1,9 JTDM 150 hk) - 275 (3,2 JTS Q4 260 hk).

Det är passionen som gör skillnaden.

BORÅS/MÅLSRYD, Tage  Johansson Bil, Svenljungav. 13, 033-23 66 70,  HELSINGBORG LANIBIL AB, Garnisonsgatan 19, Berga Industriområde, 042-16 92 90,  
LANDVETTER, Landvetter Bil, Östra Eskilsbyv 220, 031-94 51 05,  MALMÖ/SVEDALA, Motorcity i Svedala, Industrigatan 3,  040-40 20 10,  NORRKÖPING,  
Bil-teamet i Norrköping, Moa Martinssons gata 18, 011-28 26 80,   OLOFSTRÖM, Stig  Ericsson i Olofström, Brostugevägen 2, 0454-920 60,  OSKARSHAMN, 
Be-Ge Personbilar, Södra Fabriksg. 12, 0491-76 15 00,  SKELLEFTEÅ, Bilhuset i Skellefteå, Hammarvägen 3, 0910-70 18 18,  STOCKHOLM/SKÄRHOLMEN 
Scanauto i Stockholm, Murmästarvägen 29-31, 08-556 34 800,  VETLANDA, Be-Ge Personbilar, Verkstadsgatan 2, 0383-46 73 00,  ÖREBRO, Marieberg Bil, 
Firmavägen 2, 019-22 39 49

Alfa 159 Exclusivepaket (fi nns till Alfa 159 2,2 JTS & 1,9 JTD-M)
Metalliclack, parkeringssensor bak, tiltbara framstolar, aluminiumfälgar 17” - Elegant, läderklädsel, 
höjdjusterbar passagerarstol, visibilitypaket (regn- luftkvalité sensor & aut. avbländande innerbackspegel)  
Ordinarie cirkapris på paket: 34.700:-

Kampanjpris:  

14.700:-

CLUB ALFA ROMEO C/O SOLVEIG TOVOTÉ-JOHANSSON, STRANDSTADEN 29, 543 95 FAGERSANNA POSTTIDNING B


