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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!
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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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M Hasselblad boende i Linköping 

och Jakob Thorsteinsson som bor 

i Helsingborg. De får presentera 

sig själva här i Klöverbladet. Stort 

tack till er båda för att ni ställer 

upp och vill engagera er i styrel-

searbetet.

Detta jubiléumsår har vi instif-

tat ett förtjänsttecken, Rosso 

Klubbnål, som skall delas ut på 

våra Årsmöten till personer som gjort något alldeles extra eller 

har/haft en väldigt tung arbetsbörda för klubben. Medlemmarna 

har själva nominerat personer till detta i år.
 

Sex personer premierades med Rosso Klubbnål nu i 

Jönköping:

1: Fredrik Malmberg. Ban- och Challengeansvarig. Gjort ett 

kanonjobb, styrt upp hela verksamheten och minskat utgifterna 

enormt.

2: Björn Sandberg. MHRFansvarig, teknisk redaktör och stor 

kunskapstillgång, lägger ner mycket jobb på klubben.

3: Jerry Wingård. Startade Challenge, klubbens tävlingsserie 

som krävde en stor arbetsinsats och engagenang.

4: Björn Nilsson. Sköter Boklådan, startat ett ”gammelbilsregis-

ter” för Alfor, ordnar träffar mm gör mycket för klubben.

5: Åke Nyberg. För idé och genomförande av 50-årsfirandet 

på Gärdet och Djurönäset, vår stora idéspruta och arrangör av 

träffar.

6: Rolf Carstens. Gjort en enorm arbetsinsats för klubben med 

bla 50-årsfirandet, Lotteriet, utställningar, stenkoll på kassan 

mm
 

De här männen har lagt ner många många många timmar av sin 

fritid på Club Alfa Romeo för att vi medlemmar skall ha så roligt 

som möjligt och för att hålla vår klubb levande. Hoppas att ni nu 

bär er unika klubbnål stolt, ni är mycket speciella och klubben är 

evigt tacksam för allt ert jobb och engagemang.

 

Då var det bara att ladda upp med julgodiset, glöggen, tända 

ljusen och njuta av julefriden och detta digra Klöverblad. Jag 

hade inte råd att köpa julklappar till er allihopa, så ni får en 

julkram istället!

Ha en riktigt mysig Jul- och Nyårshelg nu.

Kram / Fru Ordförande

KLÖVERBLADET

MANUSSTOPP
DEN 10/1, 10/3, 10/5, 10/7, 10/9 OCH 10/11. MANUS SÄNDS TILL 

STAFFAN ERLANDSSON ELLER TILL KLUBBMÄSTAREN FÖR DITT 

OMRÅDE. REDAKTIONEN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT REDI-

GERA 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 

300DPI. 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 2007

ORDFÖRANDE

ANNICA NILSSON
NYGATAN 53, 903 31 UMEÅ

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

MOBIL: 0706-66 76 86

MAIL: ORDFÖRANDE@.ALFAROMEO.ORG

FREDRIK LAVESSON
VÄSTERBY BACKE 26, 163 75 SPÅNGA

TELEFON: 08-38 23 18,

MOBIL: 0703-53 58 59

MAIL: SEKRETERARE@ALFAROMEO.ORG

KASSÖR

ROLF CARSTENS
BERGABOVÄGEN 7, 133 37 SALTSJÖBADEN

TELEFON: 08-747 85 34,

MOBIL: 0736-42 48 70

MAIL: KASSOR@ALFAROMEO.ORG

KLUBBMÄSTARE ÖST

ÅKE NYBERG
SANDBROVÄGEN 28, 183 30 TÄBY

TELEFON: 08-83 47 83

MOBIL: 0708-40 74 07

MAIL: AKE.NYBERG@ALFAROMEO.ORG

RICHARD ELIASSON
RYDSGATAN 318 B, 584 39 LINKÖPING

TELEFON: 013-17 46 66

MOBIL: 070-571 87 78

MAIL: 

RICHARD.ELIASSON@ALFAROMEO.ORG

BO M HASSELBLAD
HJÄLMSÄTERSGATAN 2 C,

582 17 LINKÖPING

TELEFON: 013-10 13 30

MOBIL: 0739- 415 301

MAIL: BO.HASSELBLAD@TVC.SE

JAKOB THORSTEINSSON
MELLERSTA STENBOCKSGATAN 19D,

254 37 HELSINGBORG

TELEFON: 042- 21 91 91

MOBIL: 0702-278 885

MAIL: 

JAKOB_THORSTEINSSON@HOTMAIL.COM

BANMÖTESANSVARIG

FREDRIK MALMBERG
BARKEN BEATRICES GATA 8

417 60 GÖTEBORG

TEL: 031-23 15 05

MOBIL: 0733-58 36 57

MAIL: FREDRIK.MALMBERG@KVADRAT.SE

KANSLI/MEDLEMSFRÅGOR

VAKANT

MAIL: MEDLEM@ALFAROMEO.ORG

WWW.ALFAROMEO.ORG

LEDAREN
YTTERSPALTEN

ANS. UTGIVARE STYRELSEN GENOM

ANNICA NILSSON

REDAKTIONEN

ADRESS:

KLÖVERBLADET 
ATT; STAFFAN ERLANDSSON

TEL. HEM: 08-656 38 39

MOBIL: 0707-38 03 67

MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

REDAKTÖR & AD

THOMMY LEHRGRAFVEN
FORNMINNESVÄGEN 40, 

540 16 TIMMERSDALA

TEL: 070-285 44 39

TEL. HEM: 0511-811 27

MAIL: REDAKTOR@ALFAROMEO.ORG

NYHETSREDAKTÖR

STAFFAN ERLANDSON
ÖSTUNA LUNDA, 741 94 KNIVSTA

TEL. HEM: 08-656 38 39

MOBIL: 0707-38 03 67

MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

KORREKTUR

VIKING PALM
BLÅBÄRSGATAN 4, LOMMA  234 43

TEL. HEM: 040-41 02 31

MOBIL: 070-273 88 15

MAIL: VIKING.PALM@TELIA.COM

REDAKTÖR MOTORSPORT

BENGT-ÅCE GUSTAVSSON
TEL: 0703-40 93 00

MAIL: BENGAN@RACEFOTO.SE

REDAKTÖR NOSTALGIA

OCH BÖCKER

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

MAIL: KASTAJELUND@SWIPNET.SE 

REDAKTÖR TEKNIK

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

MAIL: ORSO@BREDBAND.NET

ANNONSERING

VAKANT

Först vill jag be om ursäkt för att jag missade vem som hade 

gjort intervjun med Arne Wennerbrandt i förra KB. Det var 

KAJ NYMAN OCH LAINA ROSBERG. Jag får väl skylla på 

ovanan!?

Vi, jag och min fru, var på årsmötet i Jönköping och fick träf-

fa några av er medlemmar och umgås, avnjuta ett fantastiskt 

julbord, i en lika fantastisk sal och ha trevligt – med underhåll-

ning och allt. Eftersnacket i puben senare på kvällen var också 

mycket trevligt och givande. 

Vi vill på detta sätt tacka styrelsen och alla andra som var 

där och vi kommer nog att mötas igen så ofta det bara går på 

olika träffar och banmöten.

Jag har blivit biten och fått feber, en stor stark feber – jag tror 

den heter alfafeber!

Vad är nu det? Jo, det vet väl alla, tror jag, mig har det verkligen 

slagit hårt!

Jag kollar alla – och då menar jag alla – annonser som jag 

kan hitta om Alfa Romeo! För jag känner en stor press (från mig 

själv, inte någon annan) att jag måste ha en Alfa. Jag måste ju 

bli en fullvärdig medlem för jag blev ju utnämnd till hedersmed-

lem och då måste man ju leva upp till det också. Det har blivit 

som ett gift! Tidigare när man mötte en Alfa så sa jag bara 

snygg, grym etc., men nu när jag ser en då blir det SNYGGT! 

GRYMT! HÄFTIGT! COOLT! DEN VILL JAG HA!

Det första jag måste lära mig riktigt är vad alla olika model-

ler heter så att jag kan tala om för frugan att det där är en Alfa 

Romeo 8C Competizione och en så’n vill jag ha eller den där, det 

är en Spider, den kan du ha när du åker och shoppar eller med 

den där röda Breran skulle vi kunna blåsa ner till Milano på en 

dag utan att tröttna...

Näe, det får nog bli något som kan bli verklighet. Den skall 

passa att köra både på vanliga träffar och på några banmöten 

kanske. En kollega tipsade om ett bra objekt som det är lite 

lagom jobb på, nu väntar jag bara på att säljaren och jag ska 

komma överens så att jag kan hämta bilen och börja gå igenom 

och åtgärda det som behövs för att sedan rulla ut ur garaget, 

lägga i ettan, varva upp till 7.000 varv, kliva av kopplingen och 

rita två svarta streck i asfalten med dom nya bakdäcken, långt 

neröver gatan.

Att grannarna sedan kommer springande och undrar om vi 

såg jetplanet, som dom tror flög över kvarteret, då kan jag bara 

stolt peka på min Alfa Romeo och säga: 

– Nä, det var inget jetplan, det var den här vackra italienska 

skapelsen som visade sig från sin bästa och råaste sida...

Snart är det ett nytt år och med det sex nya nummer av KB 

så det är bara att börja fundera på och skriva ner vad ni vill att 

KB ska sprida till resten av medlemmarna i klubben.

Kanske berätta om tomten hade med sig någon häftig pryl  

till Alfan, som står nerplockad i garaget och väntar på vårens 

och sommarens nya äventyr eller det nya alfaprojektet som 

kommer att knäcka alla på racerbanan eller på årets första 

klubbträff...

Manusstopp för dom olika numren ser ni nedan.

Julhälsningar från eder förgiftade redaktör

THOMMY LEHRGRAFVEN
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CIAO!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR...
Här har ni årets sista Klöverblad i era händer. 2006 har varit 

ett mycket speciellt år för Club Alfa Romeo då vi firat 50-års-

jubileum. Detta är som ni ser ett dubbelnummer (5+6) för att 

få med alla 6 utgivningar även detta år. 2007 kör vi igång som 

vanligt igen med manusstopp för Klöverbladet i mitten av varje 

ojämn månad och utgivning jämn månad. Vi kommer att fort-

sätta temat med klubbens 50-årsfirande även i denna tidning.

När jag skriver detta har jag just kommit hem från Årsmötet i 

Jönköping. Det kom ca 40 medlemmar till mötet och till efter-

följande middag bestående av Julbord var 50 platser bokade. 

Vi började med filmvisning och fika, sen startade Årsmötet 

klockan 16:00. Själva mötet tog drygt två timmar och jag skall 

erkänna att jag var ganska nervös innnan för att sitta där och 

banka med klubban. Gick bitvis lite hackigt, nybörjare som man 

är, men alla ni klubbmedlemmar som deltog hjälpte till på bästa 

sätt och det tackar jag er så hjärtligt för.

På mötet hade vi reserverat en tom stol för att hedra vår tra-

giskt bortgångne klubbkamrat, styrelsemedlem och KM Väst 

Björn Johansson. Stolen var dekorerad med en vacker blombu-

kett i de italienska färgerna, hans röda legendariska Alfakeps 

med autografer från ETCC`s racingförare och ett sorgeband. Så 

fick han vara med i våra hjärtan.

Vi bjöd in vår nya redaktör, Thommy Lehrgrafven, till Årsmötet 

för att ni medlemmar skulle få träffa honom och även att han 

fick en chans att lära känna oss. Han blev glad för inbjudan 

och kom dit med sin fru. De spenderade hela lördagen med 

oss Alfaentusiaster. Kanske inte är så lätt med 50 nya ansikten 

och en massa prat om Alfor, trimkammar, lacknummer, R-däck, 

trafikhälsningar och annat viktigt för oss, men jag spanade in 

dem lite extra senare på natten vid 01-snåret på Puben och 

då såg det i alla fall ut som de mådde prima och hade överlevt 

dagen väl.

Protokollet från Årsmötet presenteras här i tidningen, juste-

rat av Johan och Marcus Moberg efter middagen men innan 

Pubbesöket skall jag tillägga, så att alla kan ta del av det.

Jag fick förtroendet att sitta kvar som eder Ordförande även 

nästa år, vilket jag tackar som allra ödmjukast för och ser fram 

emot. Vi hälsar två nya ledamoter välkommna till Styrelsen, Bo 

Fo
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INFORMATION&AKTIVITETER INFORMATION&AKTIVITETER

Club Alfa Romeo Motorsport (CAR) startade 1956 och är en 

av landets äldsta och största märkesklubbar med cirka 2100 

medlemmar utspridda över hela landet. Klubbens medlem-

mar äger idag ca 50% av landets totala Alfa-bestånd. 

Verksamheten i klubben drivs i huvudsak inom fyra distrikt, 

Öst, Nord, Väst och Syd, med aktivitetscentra i Stockholm, 

Umeå, Göteborg och Malmö. Varje distrikts respektive klubb-

mästare driver aktiviteterna.

Medlemsavgiften är idag 395:- per år och för det får man 

bland annat sex nummer av vår tidning Klöverbladet, rabatt 

på reservdelar hos valda samarbetspartners och en mängd 

olika aktiviteter som till exempel banträffar, familjerallyn, 

månadsträffar och inomhusgokart. Man kan även teckna ett 

familjemedlemsskap om det redan finns ett fullvärdigt med-

lemsskap inom familjen. Då får man ingen medlemstidning 

men däremot tillgång till klubbens alla aktiviteter och even-

tuella rabatter hos våra partners. Ett familjemedlemsskap 

kostar 100 kronor per person.

Vill du bli medlem sätter du in avgiften på Plusgiro 60 45 

40-5 och skriver tydligt in ditt namn, din adress samt tele-

fonnummer och om du äger en Alfa Romeo kan du skriva 

vilken modell.

Har du frågor om ditt medlemskap kontaktar du kansliet via 

e-post på adressen medlem@alfaromeo.org

BLI MEDLEM I CLUB ALFA ROMEOMHRF, Motorhistoriska Riksförbundet, är en organisation där 

Club Alfa Romeo är medlem. Ett skäl är naturligtvis MHRF-för-

säkringen för samlarfordon. En billig och väl fungerande försäk-

ring. Vad kanske inte så många känner till är MHRF ś jobb som 

lobbyist mot myndigheter när det gäller bestämmelser om bilar 

och trafik. Till årsmötet 14:e oktober , sände CAR två delegater 

Björn Sandberg och jag, Det blev en hel dags umgänge med 

andra biltokar.

Förmiddagen gick åt till en del rapporter och kringsnack. Den 

mångårige kanslikämpen Björn-Eric Lind avtackades för de 

37+ år han kämpat i föreningen. Rapporter kom från årets två 

Sverigeklassiker, Blekingerallyt för bilar och Windmill för MC, 

med fina bilder och DVD.

Gunnar Elmgren presenterade stipendiater från Bertil Lindblad 

Stiftelse. Erik Ahlsén fick ett för sin bok ”Vägen Tillbaka – en 

Bentley” där han redogör för hur renoveringen av en Bentley 

hjälpte honom tillbaka ur utbrändhet. Edward Isacsson Niregård 

fick ett för sitt projektarbete i skolan (sic!) om Jensen Motors 

Ltd. Första om Jensen på svenska. Är månne återväxten för 

gammelbilssporten säkrad?

SAAB-klubben redogjorde för det stora International SAAB Club 

Meeting, de haft i Sverige. Deltagare från 17 länder, ca 1100 

bilar på plats.  De tog inträdesavgift till området och hade ett 

större kringevenemang. Klart imponerande. Samtidigt kan man 

konstatera att deras omsättning på 850.000SEK med 50.000 i 

”förlust” ger lite perspektiv på vår egen 50-årsskiva som totalt 

omsatte ca 150.000 och nästan gav vinst.

MYNDIGHETSARBETE.

Registreringsbevis och antalet personer i bilen. Ny lag gör det 

straffbart fr o m 1:a juli i år att köra bilen med fler än det antal 

som finns i registreringsbeviset. För oss gäller att t ex Bertone-

kupéerna ofta är registrerade med 1 passagerare.

Begränsad tid för avställning och skrotning. I fortsättningen 

kommer det bara vara tillåtet att ha ett fordon avställd i 12 

månader. Sedan blir det automatiskt avfört ur registret om inte 

ägaren dessförinnan skriftligen begärt förlängning av avställ-

ningen. Ni som har många bilar på tomten, se upp! Dessutom 

kommer det att bli så att enbart auktoriserade skrotningsföre-

tag får skrota bilen.

Vägverket har av Ulrika Messing fått i uppdrag att göra en 

utredning om entusiastfordon, kontrollbesiktningsintervall, sär-

skilda skyltar, skatt etc. MHRF är kritiska till direktiven  och ser 

en risk i att dessa fordon särskiljs från andra fordon.

Kommande utredningar gäller t ex privat- och sidoimport av 

fordon, det kan bli enklare och billigare i framtiden.

FIVA, Fédération Internationale des Véhicule Anciens, är den 

internationella sammanslutningen för gammelbilar. De har gjort 

en stor utredning omfattande 11 länder om samlarfordonen 

betydelse, har mycket skatt de bidrar med, hur den genomsnitt-

lige ägaren ser ut, hur mycket de körs med och andra intres-

santa delar om hobbyn. Man säger att den omsätter mer än 

16 miljarder Euro och bidrar till en export från EU på mer än 3 

miljarder Euro Denna rapport är presenterad för EU och finns 

tillgänglig på MHRF ś hemsida www.mhrf.se.

Sedan var det sedvanligt årsmöte och det var som sådana plä-

gar vara. Inga diskussioner i stora frågor och ett oherrans tjafs 

om småsaker och paragrafrytteri.

Vår mångårige medlem Bengt Dieden, som sålt sin GTV6, slog 

ett slag frör Motoriserade Trädgårds Veteraner och ville ha 

en möjlighet för gräsklippare och andra liknande att gå med i 

MHRF.

EDER FÖRBUNDNE KASSÖR

ROLF CARSTENS

Bengt Dieden med egen klubbtröja

Årsmöte i MHRF

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET
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Referens     Ort  Utgåva Datum 

Fredrik Lavesson, sekreterare  Stockholm  1 2006-11-28 

 
 

Verksamhetsplan för år 2007 
  

 

 

Organisationen för år 2007 Klubben kommer att fortsätta att agera rikstäckande med en styrelse, som tar hjälp av medlemmarna för att 

få ut och ordna aktiviteter runt om i vårt avlånga land. Styrelsen består 2006 av ordförande samt lägst 4 och 

högst 8 ledamöter.   
Klubbverksamheten  
Klöverbladet 
Under 2007 kommer klubbens medlemstidning Klöverbladet (KB) fortsätta att stå i fokus. Redaktionen 

kommer med medlemmarnas hjälp att fortsätta att producera KB i samma fina kvalitet. För 2007 kommer 

utgivningens period för KB att vara, mars, maj, juli alternativt augusti, september och december 

 
Styrelsemöten Styrelsen kommer även under nästa år att ha minst fyra protokollförda möten samt informella kontakter 

över telefon och e-post. Efter fortsatt lyckade genomförda telefonmöten bör den nya styrelsen fortsätta med 

denna mötesform.  
Banmöten 
Vi planerar att anordna 6 banmöten under kommande år. Som vanligt kommer vi att ställa höga krav på 

säkerhet under våra banmöten, men vi att fortsätta jobba med att få fler deltagare till våra banmöten. Dels 

genom bättre annonsering och att anordna kringaktiviteter på banmöterna för att kunna attrahera fler 

deltagare.  
Här behöver de som anordnar stöd med utförande och idéer från våra medlemmar. 

Banmöten/banvisningar kommer att arrangeras på: 
Gelleråsen        12/5    (5/5) Sturup              16/6     Bekräftat av Sturup Raceway 
Knutstorp         17/6    Sviestad           16/7     Preliminärt ok från LMS. OBS! vardag 
Kinnekulle         4/8     (5/8) Mantorp           15/9      Under 2007 kommer vi inte att besöka Gotland Ring för övningskörning/förarutveckling.  

Challenge-serien kommer preliminärt att ha deltävlingar på Gelleråsen, Knutstorp, Kinnekulle och Mantorp. 

 
Klubbträffar 
Som vanligt så arrangeras nya och fast återkommande träffar i respektive region under 2007. Här är klubben 

i behov av hjälp av frivilliga i stort och smått med idéer och utförande, klubben kräver inte att man är bäst 

på allt utan alla kan ge en hjälpande hand eller hjärna för att utveckla våra klubbaktiviteter.  

 
Aktiviteter 
Även under 2007 kommer vi att ha ett antal aktiviteter. För 2007 kommer en kalender som visar hela årets 

stora händelser och aktiviteter att publiceras i Klöverbladet och på andra forum där Club Alfa Romeo kan ha 

nytta av detta. Målet är att den skall var lättläst och överskådlig. Bifogas i varje KB med uppdaterade 

uppgifter.Att på nytt trycka upp och ge ut en medlemsmatrikel. Att utföra en medlemsundersökning om 

klubben.  
 
6 stycken banmöten är planerade. Tjolöholm kommer vi att vara på, vi planerar eventuellt att deltaga på 

”Sportvagnen & vi” med mera som inte är helt klart nu.  
Postorderverksamheten Klubbens postorderverksamhet har fungerat mycket tillfredsställande under 2006. Henrik Selbo fortsätter 

det fina arbetet med att förse klubben med Club Alfa Romeo prylar 

 
Internet 
Fortsätta utvecklingen av klubbens hemsida. Vi är inte låsta till Membro AB utan det står klubben fritt att 

välja plattform och drift för hemsidan om vi anser att det finns bättre lösningar att tillgå. 

Titta in i hur vi kan utnyttja ny teknik smartare till gagn för medlemmarna.  Internet kommer framåt att stå 

för en större del av mervärdet av att vara medlem i CAR. Därför är det viktigt att vi kan identifiera vilka 

som faktiskt är medlemmar i CAR så att vi kan ge dem speciella fördelar på hemsidan. 

Referens     Ort  Utgåva Datum 

Fredrik Lavesson, sekreterare  Stockholm  1 2006-11-28 

 
 

Verksamhetsplan för år 2007 
  

 

 

 
Kansli 
Försöket med kansliet har fungerat mycket bra under 2006. Det har inneburit en uppföljning av framför allt 

de som loggar in på hemsidan och erbjudanden om medlemskap. Ett kansli ger mervärde för våra 

medlemmar med snabbare svar på frågor om klubben även stöd i styrelsen arbete. Bra exempel är 

anmälningar till våra aktiviteter och bättre kontakt för våra medlemmar i klubben. Vi hoppas kunna ha 

denna verksamhet kvar även under 2007.   
Som vanligt så är klubben beroende av frivilliga insatser, oavsett om det gäller bidrag till klubbtidningar, hemsidan 

eller stöd och hjälp att arrangera klubbträffar runt om i landet. Har du en idé du vill genomföra eller kanske bara vill 

ställa upp och hjälpa till? Eller tips på vad vi borde göra? Tveka inte att ta kontakt med någon av oss i styrelsen, vi tar 

emot din hjälp med glädje!  
Stoccolma Novembre 2006 / Stockholm november 2006 
 

 
 

 
 
Annica Nilsson      Fredrik Lavesson 

Presidente / Ordförande     Segretaria / Sekreterare 
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LÖRDAGEN DEN 25 NOVEMBER 2006 SAMLADES DRYGT 30 TAPPRA MEDLEMMAR 
I JÖNKÖPING. PLATSEN VAR STORA HOTELLET DÄR DET FÖRUTOM ÅRSMÖTE 
BJÖDS TILL JULBORD OCH ALLMÄNT UMGÄNGE BLAND MEDLEMMARNA.

Inför årets årsmöte hade styrelsen instiftat ett hederspris att delas ut till med-

lemmar som utmärkt sig genom gediget arbete under året. Nålarna delades ut 

under allmänna applåder i följande ordning:

1. Fredrik Malmberg för sitt förtjänstfulla sätt att sköta klubbens banmötesverk-

samhet.

 

2. Jerry Wingård för att han en gång i tiden drog igång CAR Challenge, den 

tävlingsserie som klubben arrangerar på vissa banmöten.

 

3. Björn Sandberg för ett långt styrelsearbete, ansvarig för Tekniska spalten i 

Klöverbladet samt sin roll som MHRF-ansvarig (motorhistoriska riksförbundet) 

inom klubben.

 

4. Åke Nyberg bland annat för sin roll under planering och genomförande av 

klubbens 50-årsjubileum.

 

5. Björn Nilsson för lång och trogen tjänst samt ansvarig för Boklådan.

 

6. Rolf Carstens för sin roll under planering och genomförande av klubbens 50-

årsjubileum, samt det jubileumslotteri som anordnades under året.

ÅRSMÖTET 200 6 I JÖNKÖPING
Årsmötet var inbokat att börja klockan 

1600, men redan innan dess visades det 

film med Alfa-anknytning i den konferenslo-

kal som ställts tillklubbens förfogande. Sten  

Hjalmarson har lagt över en av sina gamla 

filmer från 60-talet på DVD, vilket visades 

under allmänt glada tillrop innan årsmötet.

Mötet styrdes av vår eminenta ordförande 

Annica Nilsson från Umeå. För att kortfattat 

summera det senaste verksamhetsåret så 

kan vi säga att det var ett positivt år, med 

en av klubbens större träffar i samband med 

50-årsjubileet. 

Glada mottagare av styrelsens hederspris för insatser utöver det  vanliga inom Club Alfa Romeo. 
Från vänster Fredrik Malmberg, banmötesansvarig, Åke Nyberg, klubbmästare öst, Rolf Carstens, kassör samt 
Björn Nilsson.

2006 ÅRS 
HEDERSPRISTAGARE

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

FOTO: STAFFAN ERLANDSSON 

& ROLF CARSTENS

ÅRSMÖTET

Styrelsen 2007 ser ut enligt följande:
Ordförande Annika Nilsson, Umeå, omvaldes för ytterligare ett år. 

Ledamot Fredrik Lavesson, Stockholm, omvaldes för ytterligare 

ett år.

Ledamot Åke Nyberg, Täby, omvaldes för ytterligare ett år.

Nya styrelsemedlemmar, som valdes på två år:

Richard Eliasson och Bo Hasselblad från Linköping, samt Jakob 

Thorsteinsson från Helsingborg.

Rolf Carstens, kassör, är sedan tidigare vald för ytterliggare 

ett år.

Stående fr.v. Jakob Thorsteinsson, Richard Eliasson och Rolf Carstens. Sittande fr.v. Bo M Hasselblad, Fredrik Lavesson, Annica Nilsson och Åke Nyberg.
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Efter årsmötet visade Henrik Selbo delar av klubbens sortiment 

som är tillgängligt för medlemmarna att köpa via postorder. 

Postorderverksamheten har varit väldigt bra i år, och genererat 

ett fint tillskott till klubbens kassa.

Därefter serverades glögg i foajén, innan middagen servera-

des i en väldigt pampig sal. Hotellet har anor sedan mitten på 

1800-talet, då hotellet byggdes. Vid öppningen i januari 1860 

var hotellet landets största, vilket var en oerhörd satsning i en 

stad med bara 7000 invånare. Anledningen till bygget var att 

Jönköping då var en järnvägsknut- och vägknut, och hotellet 

blev en självklar övernattningsstation på den nyligen färdig-

ställda Södra Stambanan.

1863 stod festvåningenen klar. Salen är majestätisk med gigan-

tiska gnistrande kristallkronor, dekorationer som påminner om 

slottsmiljö och spegelväggar som ger en illusion om bakomlig-

gande rum. I denna miljö serverades julbord samtidigt som 

gruppen Lyckofigur, två killar och två tjejer, sjöng för oss. 

För att markera motorintresset för de övriga gästerna, så 

anordnades en tävling där varje bord bads räkna samman 

antalet förbränningsmotorcylindrar de ägde. Vid mitt bord satt 

Två av Challenge-vinnarna, från vänster Patrik Ragnmark, segrare i klass 3, i mitten sångerskan 
Sara Svensson från gruppen Lyckofigur och till höger Johan Moberg, segrare i klass 2.

ÅRSMÖTET 200 6 I JÖNKÖPING

Fru Ågren styrde upp frissan på ett märkeskorrekt sätt.

Vår nye styrelseledamot Bo M Hasselblad från Linköping.

Richard Eliasson, Linköping och Mats Forssén från Stockholm ser till att vara glada till bords.

TEXT OCH FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

ÅRSMÖTET

Björn Ågren, ägare av gokartuthyrning, så vi trodde rätt länge 

på seger. Med bara åtta personer vid vårt bord lyckades vi ända 

samla ihop uppemot 240 cylindrar. Då räknades gräsklippare, 

motorsågar, röjsågar, bruksbilar, motorer på stativ och annat 

ihop. Vi fick dock rätt fort besked om att det vid ett annat bord 

satt en person som ensam ägde 170 (!) cylindrar, så vårt bord 

blev bara tvåa. Fast hade det räknats antal cylindrar per capita 

vid bordet så hade nog resultatet blivit ett annat.

Middagen bestod av julbord, som serverarades i Spegelsalen, 

där klubben fått fyra bord reserverade bland övriga van-

liga människor. Julbordet var av god klass, där efterrätten 

var kronan på verket med tryffel tillverkad av Jönköpings 

chokladvärldsmästare. Under middagen bjöds det på sång av 

Lyckofigur, där fyra medlemmar sjöng allt från schlager till rock. 

Sara Svensson, en av sångerskorna, ställde även frivilligt upp 

för att försköna bilden på två av CAR Challenge-vinnarna med 

sina prisbucklor.

Enligt obekräftade rykten fortsatte sen firandet i hotellets pub 

till sena natten. Sammanfattningsvis var det ett trevligt års-

möte, framförallt då det gavs tillfälle att möta klubbmedlemmar 

från landets alla hörn, vilket man kanske inte gör på till exempel 

ett banmöte.

Klöverbladets chefredaktör Thommy Lehrgrafven i samspråk med kassör Carstens.

Annica Nilsson, vår egen klubbordförande såg till att hålla flaggan högt!

Dukningen var trevlig och fin, men det här med att stava till Romeo var lite värre...
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Våra kära vänner i Club Alfa Romeo Finland har gra-

tulerat oss på 50-årsjubileumet med deras mycket 

fina bordsvimpel som bär en skylt med texten: 

”Club Alfa Romeo Motorsport 50 th anniversary 

 
 

Club Alfa Romeo Finland ry.      

 

 
 

Club Alfa Romeo Motorsport c/o Annica Nilsson Nygatan 53 
90331 Umeå 
Sverige 
 

 
Dear Annica Nilsson,  
Since 1979, the very early days of Club Alfa Romeo Finland, the members of our club 

have closely followed the activities of the Swedish Club.  During the years a number of 

members from both Sweden and Finland have participated in many Alfa Romeo race 

track and other gatherings organized in the neighboring country.  Your Club’s admired 

magazine Klöverbladet has been a valuable source of information about Swedish Alfa 

Romeo enthusiasts’ activities and the development of our loved marque.  A number of 

Alfa Romeo cars have changed ownership across the borders of our countries by the help 

of buy and sell departments of first the magazine and later Web pages of our clubs.       

 

Club Alfa Romeo Motorsport’s reaching the 50th
 anniversary milestone is an achievement 

which we here on the other side of the Gulf of Bothnia want to remember.  As a sign of 

appreciation we wish to send over the enclosed banner of Club Alfa Romeo Finland.           

 

On behalf of all of our members I want to express the warmest congratulations to Club 

Alfa Romeo Motorsport in Sweden on its 50th
 anniversary.   

 
 

Helsinki, November 20, 2006  

 
Club Alfa Romeo Finland ry.  
 

 
Matti H.E.Virtanen Chairman  

2006” samt ett gratulationsbrev som är kopierat 

här så att ni alla kan läsa det.

Vi tackar allra ödmjukast för detta!

TEXT & FOTO: ANNICA NILSSON

ÅRSMÖTET

Gratulationer till klubbens 50-årsju-

bileum har inkommit från Svenska 

Bilsportförbundet i form av en vacker 

guldfärgad plakett.

Vi tackar så hjärtligt för detta!

Dragning i lotteriet verkställd

Efter att vi fått beställningar på 650 lotter så var vi klara för att 

genomföra dragning.

Det blev till slut 632 betalda lotter, de sista betalades på fre-

dagskvällen innan dragningen. Den 21:a oktober på förmidda-

gen hade vi samlats. Ett knappt 30-tal åskådare hade infunnits 

sig  för det stora ögonblicket.

Vi hade alla lotter numrerade av en slumptalsgenerator från 1 till 

632, det gjorde vi på lördag förmiddag. Lotteriarrangörenas repre-

sentant, Henning Isoz, startade det hela. Lotterikontrollanten 

från Nacka Kommun, Lars-Eric Anderfjärd, hade med sig 

numrerade ”kulor” från vilka han drog ett nummer. Och vi som 

administratör letade rätt på ägaren av vinstnumret.

Vinnare blev Patrick Lundin från Finspång, en klubbmedlem. 

Han blev överraskad och glad när vi nådde honom på telefon. 

Vinstbilen blev en 159SW 3.2 Q4 mörkt blåmetallic. Ett bra val.

TEXT & FOTO: ANNICA NILSSON



Enligt ett pressmeddelande den 13 juli 2006 från 

Näringsdepartementet har regeringen beslutat att ge Vägverket 

i uppdrag att göra en översyn av reglerna för entusiast- och 

veteranfordon.

 

I samråd med berörda aktörer och intresseorganisationer ska 

Vägverket  bland annat se över reglerna om återkommande 

fordonskontroller av entusiast- och veteranfordon, om möjligt 

ta fram ett förslag på en legaldefinition av entusiastfordon 

samt se över möjligheten att förse sådana fordon med en sär-

skild registreringsskylt. Vägverket ska också se över och lämna 

förslag på hur en eller flera organisationer som godkänner 

ombyggda och amatörbyggda fordon kan få ansvar för så kall-

lade byggsatsfordon. Slutligen ska även frågan om att villkora 

den nuvarande skattebefrielsen för fordon som är äldre än 30 

år med krav på veteranfordonsförsäkring ingå i översynen.

 

I den svenska fordonshobbyn finns både kunnande och intresse 

för såväl samlarfordon som för att bygga om eller bygga ett for-

don från grunden. Jag vill på detta sätt bidra till att förtydliga 

och förenkla regelverket för den verksamheten - en verksamhet 

som är en tillgång för landet både ur ett hobby-, men också ur 

ett näringslivsperspektiv, säger infrastrukturminister Ulrica 

Messing i en kommentar.
 

Uppdraget ska redovisas för regeringen senast den 1 december 

2007.

MHRF:s kommentar
Det är i och för sig positivt att regeringen vill verka för enk-

lare regler för entusiast- och veteranfordon men direktivet till 

utredningen rymmer några illavarslande delar. Om våra fordon 

förses med speciella registreringsskyltar och därmed blir en 

lätt identifier-  och urskiljbar grupp ligger fältet öppet för kom-

mande restriktioner för användningen av dessa fordon som fal-

let är i flera av länderna i vår omgivning, t.ex. Finland, Tyskland 

och Belgien.

Att villkora skattebefrielsen till krav på veteranbilförsäkring för-

faller att vara märklig konstruktion. Staten skall sålunda förlora 

skatteintäkter genom att en person försäkrar sitt fordon i ett 

privat försäkringsbolag. Bortsett från detta finns det en risk att 

ett antal nya, kanske inte alltid seriösa, försäkringsbolag dyker 

upp på marknaden. Bolag som kan tänka sig att ”veteranfor-

donsförsäkra” fordon som de nu existerande bolagen avvisar.

MHRF förutsätter att vi får aktivt delta i utredningen och också 

får möjlighet att påverka utredningsresultatet. 

Vägverkets föreskrifter VVFS 2006:69 om undantag från 

bestämmelser om antalet passagerare i en bil

Vägverket föreskriver med stöd av 4 kap. 6 § fjärde stycket 

trafikförordningen (1998:1276) följande.

1 § Trots vad som sägs i 4 kap. 6 § första stycket trafikförord-

ningen (1998:1276) får fler passagerare tas med i en bil än vad 

bilen är registrerad för i de fall som anges nedan. 

2 § Ytterligare passagerare som är barn får tas med i en bil om 

barnet eller barnen färdas på en plats som är utrustad med en 

särskild skyddsanordning för ett eller flera barn.

Undantaget gäller om skyddsanordningen är typgodkänd enligt 

direktiv 77/541/EEG, ändrat genom 2000/3/EG, eller ECE-

reglemente 44-03 eller en senare version av nämnda direktiv 

eller reglemente, samt är installerad enligt anordningens mon-

teringsanvisning och används på det sätt som anordningen är 

avsedd för. 

3 § Ytterligare passagerare får tas med i en bil med skåpka-

rosseri och bostadsinredning som hänförts till fordonsslaget 

lastbil, om bilen tagits i bruk före den 1 maj 2006. 

Vid kortare färd i samband med kortege, uppvisning eller mot-

svarande får ytterligare passagerare tas med i en personbil.

Undantagen gäller om den eller de ytterligare passagerare som 

tas med färdas på ett annat lämpligt fast monterat säte.

MHRF:s kommentar
Varken vägverket eller regeringen har remitterat detta till 

MHRF, 

MHRF bör inte invända mot vad som sägs i § 2. Kan man mon-

tera en godkänd bilbarnstol på ett godkänt sätt i baksätet på P 

1800, Mustang eller liknande är det O.K., i annat fall får barnet 

stanna hemma. Bakgrunden till vad som sägs i § 3, andra styck-

et, är dels avsaknad av bilbälte på denna/dessa extraplats/er 

och dels att alla personer i bilen snabbt skall kunna evakueras, 

t.ex. vid brand. Det sistnämnda skälet borde ju göra tvådörrars 

bilar med fler än två platser olagliga, men eftersom så inte är 

fallet borde tvådörrars bilar med extrasäte/n bak inte diskvali-

ficeras av det skälet.

I personbilar är det fr.o.m. årsmodell 1969 obligatoriskt med 

bälten monterade i framsätet och fr.o.m. årsmodell 1970 på 

samtliga platser. Om bilbälte finns i bilen skall det användas 
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TEXT & FOTO: FREDRIK LAVESSON men eftersom vi utan begränsningar får köra med bilar av 

årsmodell 1968 och tidigare utan krav på bilbälte borde det 

vara logiskt att utan begränsningar tillåta att man t.ex. i bilar 

som är 30 år eller äldre kan få ha ytterligare passagerare i ett 

extrasäte utan bilbälte. Motivet är ju det vanliga att dessa bilar 

är tämligen sällsynta, körs av omdömesgilla förare, körs mycket 

lite och så gott som uteslutande vid bra väglag, d.v.s. sommar-

tid.  Undantaget för kortege eller liknade bör i första hand även 

infatta resan till och från sådana evenemang men möjligheten 

för ett generellt undantag för entusiast- och veteranfordon skall 

undersökas.

MHRF kommer att ta upp detta med Vägverket.

Trafikförsäkringen 
Allians för Sverige har föreslagit att statens kostnader för 

trafikskadades sjukpenning och sjukersättning överförs till 

trafikförsäkringen. En sådan reform bedöms på sikt ge stora 

samhällsekonomiska vinster i form av ökad trafiksäkerhet, för-

bättrad rehabilitering och minskade skadekostnader. 

Samtliga tillkommande kostnader för skador som inträffar 

efter den 31 december 2006 skall enligt förslaget bäras av 

trafikförsäkringen. Därtill införs en särskild trafikförsäkrings-

avgift för att täcka avvecklingskostnaderna för de befintliga 

trafikskadorna. Avgiften tas ut som ett procentuellt påslag på 

trafikförsäkringspremien. 

Skilda fordonstyper kommer att drabbas olika av förslaget. 

Baserat på Trafikförsäkringsföreningens avgifter för oförsäk-

rade fordon kan följande höjningar bli aktuella inom respektive 

fordonsklass:

Fordonsslag Premiehöjning TF-avgift Total höjning Per mån

Personbil, privat 878 kr 303 kr 1 181 kr 98 kr

Personbil, företag 1 625 kr 560 kr 2 185 kr 182 kr

Motorcykel 2 196 kr 757 kr 2 953 kr 246 kr

Moped 162 kr 56 kr 218 kr 18 kr

Traktor 292 kr 101 kr 393 kr 33 kr

Lastbil 1 801 kr 621 kr 2 422 kr 202 kr

Buss 5 811 kr 2 004 kr 7 815 kr 651 kr

Skoter 162 kr 56 kr 219 kr 18 kr

Tabellen visar att en privatbilist i genomsnitt väntas få en pre-

miehöjning på 98 kr i månaden. Störst höjningar kommer att 

ske på bussar, lastbilar och tunga motorcyklar. Mopeder och 

skotrar får en premiehöjning på mindre än 20 kr i månaden.

MHRF:s kommentar
Även om vi kan hoppas att det förhållandevis lilla skadeutfal-

let bland MHRF-försäkringens försäkringstagare kommer att 

medför avsevärt mindre kostnadsstegring för de för oss intres-

santa fordonen kan det ändå i i slutänden i många fall bli ganska 

kostsamt. Många har många fordon och även om kostnads-

stegringen bara blir t.ex. 25 % av vad som framgår av tabellen 

ovan blir det mycket pengar totalt. Fyra gammelbilar ger då en 

extrakostnad av cirka 1200 :-/år, vartill kommer försäkrings-

kostnaden för bruksbilen som man ju i princip också måste ha, 

enligt försäkringsvillkoren.

ENKLARE REGLER FÖR ENTUSIAST- OCH VETERANFORDON
Tabell 1. Typiska premiehöjningar som följd av trafik-
försäkringens övertagande av kostnader för trafikska-
dades sjukpenning och sjukersättning
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Olivolja eller Alfa Romeo 
spelar ingen roll – det 
handlar om upplevelser!
DETTA ÄR VD FÖR LANIBIL AB, LARS-GÖRAN NILSSON OCH TV-PRODUCENTEN BO 

HAGSTÖM HELT ÖVERENS OM. LANIBIL BJÖD IN TILL EN FEST FYLLD AV ITALIENSKA 

UPPLEVELSER. FOLK STRÖMMADE TILL!

ALFA ROMEO KOMMER TILL SIN RÄTT OCH MAN FÖRSTÅR DESS DESIGN & FORM-

SPRÅK NÄR DE BEFINNER SIG BLAND ANDRA BILAR, PÅ SAMMA SÄTT SOM EN LOKALT 

HATVERKSMÄSSIGT PRODUCERAD OST ”LYSER” BLAND PREFABRICERADE OSTAR.

FEST HOS LANIBIL AB*

Alfa Romeokunder är entusiastiska och brinner för nyheter och 

nya motorer.

LaniBil AB i Helsingborg har sålt Alfa bara en kort tid, sedan 

mars 2006. Dock har man lyckats mycket bra bl a har GT model-

len tagits emot mycket bra på marknaden och Alfa GT bilar 

har möjliggjort att många människor kunnat förverkliga sina 

innersta bildrömmar.

– Hur kommer det sig att ni i ert sortiment tar in en italie-

nare? 

– Vi hade ett exklusivt varumärke som Jaguar samt Land 

Rover som vänder sig till bl a jägare, godsägare och som kan 

uppfattas som ”ursuven”, säger Philip Hansson LaniBil AB. Vi 

ville ha in ett märke som fyller det vi saknade, sportighet och 

temperament. Där var Alfa ett givet varumärke. Alfa vänder 

ju sig idag mot premiumsortimentet där bilar som BMW och 

Mercedes hör hemma.

Vi som besökte festen hos LaniBil AB bjöds på läckerheter 

som 3.2 liters Brera, 159 Sportwagon 3.2, GT.n och många fler 

modeller. Allt smakade fantastiskt av former, linjer, motorljuds-

musik och färger. Besökarna bjöds även på en läckerbit i form 

av Mattias Anderssons delikata STCC Alfa 156.

Bilar eller mat, det upplevelser det handlar om!

BO HAGSTRÖM – SOLENS MAT!

– Jag upplever att Italienintresset i Sverige aldrig varit så starkt 

som det är nu, säger Bo Hagström. Efter mina program får jag 

minst 100 mail med reaktioner och alla är positiva.  Som ett 

exempel citerar han ett mail ”Vi har alltid rest till Spanien men 

efter att ha sett serien Solens mat blir det Italien nästa gång”!

Bo säger att han med sina program vill ge en hel bild av Italien, 

AV HÅKAN CARLBERG

Lars-Göran Nilsson, VD, LaniBil ”De andra bilhandlarna är i transportbranschen – jag 
arbetar med upplevelser och förverkligande av drömmar”.
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folk vill ha det känner jag. Jag vill ge tittaren en upplevelse där 

landskapet, människorna, maten och musiken bildar en helhet. 

- Maten som kulturhistoria är seder, traditioner. Det blir mer 

spännande att äta maten när man vet var den är skapad, dess 

traditioner och människorna bakom.

Bo är förutom TV-producent även bl a licensierad olivoljepro-

vare och utbildad i Florens. Han håller olivoljeprovningar som 

är mycket uppskattade. Oliver spelar en stor roll för Bo och han 

berättar om ett olivträd som han ”mött” i Lazio som är mer än 

2000 år gammalt och fortfarande ger frukt. 

Italienälskaren äter italienskt, kör italiensk och klär sig ita-

lienskt. Sådana är dom ”Italienfreaksen” enligt Bo Hagström 

mannen bakom TV succén.

Bo hyr ofta bil under sina resor till bergsbyar ute på landsbyg-

den. I ett program körde han en Alfa GT och generalagenten fick 

massor av samtal efter att ha sett bilen i Solens Mat. 

Jag frågar Bo om han själv kör italienskt. Svaret blir att i och 

med att han ibland behöver köpa med sig byggmaterial till huset 

så har han inte det. Och visst är det så när man tagit del av 

alfas sortiment att det inte handlar om några laståsnor utan om 

design, kraft och upplevelse.

Så kommer även LaniBils VD Lars-Göran Nilsson och vårt sam-

tal går vidare. Bo och Lars Göran är helt överens om att oavsett 

om det handlar om italiensk mat eller italienska bilar så handlar 

det om upplevelser.

ITALIENSKA MATTRENDER IDAG?

- Den klassiska Medelhavsdieten med ett stort fokus på mat och 

hälsa, många har t ex lämnat margarinet och använder idag 

olivolja t ex. Sedan är det linser och bönor som ökar framför 

allt hos de unga då det både är nyttigt och prisvärt, säger Bo. 

Svenskarna har upptäckt och känner idag till produkter som 

saltinlagd kapris och många olika olivoljesorter fortsätter han.

Hur ser du på den nya trenden med GI**-konceptmat? – Jag 

ser det som en övergående trend liksom många tidigare bant-

ningskurer. I konceptet finns ju många av de nyttiga klassiska 

Medelhavsråvarorna inte minst baljväxter, fullkornspasta, sur-

degsbröd, grönsaker och det är självfallet positivt.

Vad innehåller då den nyttiga medelhavsmaten? - Det handlar 

om grönsaker, olivolja, fisk, skaldjur, magert kött som lamm, 

kalv och kanin. Kanin kan dock vara svårt här i Sverige då ju 

våra barn har dessa som kompisar. Även bröd bakat på en riktig 

surdeg är bra och där har i Italien varje by sina egna brödsor-

ter.

Det som verkligen profilerar italiensk mat är att man utgår från 

de bästa råvarorna och då kan man åka långt för att få det man 

vill ha. Det är fettsnålt och fiberrikt. Detta gör den klassiska 

medelhavsmaten till en nyttig måltid att långsamt njuta av till-

sammans med ett gott lokalt producerat vin i skenet av solen 

som går ner över ett glittrande Medelhav eller sittande vid ett 

dukat bord på en ö i någon av våra svenska skärgårdar.

KÄRLEKSFÖRKLARING TILL ITALIEN.

Bo förhöjde stämningen för alla alfaentusiaster med att berätta 

om sin nya bok Solens mat. Boken är en matreseguide till Italien 

och Bo säger själv till mig att boken är en kärleksförklaring till 

Italien. Med det stora Italienintresse som Bo nu upplever har 

boken tagits emot mycket positivt mycket tack vare att det är 

ett go i varumärket Italien. Kul att jobba med ett ämne som är 

så positivt.

Att Italien och italienska produkter oavsett om det handlar om 

en bok som behandlar italiensk matkultur skriven av en svensk 

eller om det gäller en bil som mer är en känsla och form så tycks 

människor strömma till aktiviteter som på något sätt innehåller 

varumärket Italien.

Efterfrågan på Bo,s böcker är större än tillgången och LaniBil 

tecknar nya order på Alfa Romeo. Intresset för en helg i 

Helsingborg med italienska läckerheter var större än tillgången 

på både böcker, buffé och provkörningstider. Italienska produk-

ter förlåt, upplevelser, ligger helt rätt just nu!

Fakta:

* LaniBil AB är ett privatägt oberoende företag som star-

tade april 2005 i Berga, Helsingborg. 

Arbetar med  varumärken som klassiska Jaguar, Land 

Rover och Alfa Romeo.

Källa: www.lanibil.se

** Glykemiskt Index är ett redskap som uppfunnits för att 

mäta hur snabbt blodsockret höjs sedan man ätit ett visst 

livsmedel. Nyckeln till GI är kolhydraterna. Snabba och 

långsamma kolhydrater har länge använts som begrepp. 

Det är fortfarande detta som avses när livsmedel nu har 

börjat klassas efter glykemiskt index. 

Källa: www.svd.se
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Vad är Heta Arbeten? För de som är lite äldre kanske uttrycket 

”stoppa loppan” är bekant? Så hette i alla fall den kampanj som 

redan på 50-talet fördes för att stoppa alla de bränder som 

uppstod i samband med svetsningsarbete.

Heta Arbeten är arbeten som utförs med någon form av verktyg 

som kan ge gnistor, exempelvis vinkelslip, elsvets, gassvets, 

varmluftspistol, takläggning med öppen låga m fl. Även en 

tigersåg kan vara en anstiftare om bladet är slött och om man 

hänger på maskinen, liksom en borrmaskin.

UTBILDNING

1990 infördes ett certifikat som alla måsta ha för att få 

utföra arbeten med verktyg som kan medföra brand-

fara. De stora försäkringsbolagen införde tillsammans 

med dåvarande Svenska Brandförsvarsföreningen, numera 

Svenska Brandskyddsföreningen, begreppet Heta Arbeten 

och utbildning mot certifikat som utfärdas av Svenska 

Brandskyddsföreningen.

UTBILDNING MINSKADE ANTALET BRÄNDER

När utbildning och certifikat infördes sjönk antalet bränder av 

den här orsaken dramatiskt, även om det fortfarande brinner på 

grund av slarvande hantverkare.

För att göra arbetet så säkert som möjligt finns 13 säkerhetsreg-

ler framtagna som skall följas. Dessa regler gäller i första hand 

de som yrkesmässigt utför heta arbeten på tillfällig arbetsplats. 

Reglerna finns sammanställda i en kontroll/tillståndslista som 

skall undertecknas av den som givit tillstånd att utföra heta 

arbeten och hetarbetaren själv. En slags garanti för inget skall 

hända om man gjort det ordentligt. Skulle det trots allt ske en 

brand och det visar sig att man följt reglerna ordentligt blir det 

ingen påföljd vare sig rättsligt eller försäkringsmässigt. I annat 

fall kan det bli rättsligt efterspel vilket är rätt vanligt. 

Det jag beskrivit här är det som gäller för entreprenörföretag 

som har en beställare av ett arbete som skall utföras. 

HETA ARBETEN FÖR HOBBYHANTVERKARE

För privat bruk hemma i sitt eget garage gäller inte kravet på 

att man skall ha certifikat. Du får utföra denna typ av arbeten 

MEN man skall känna till vilka regler som gäller och följa dom. 

Gör du det så skyddar du både sig själv, bilen, garaget och 

huset. Ska du däremot fixa något åt kompisen, det vill säga inte 

hemma hos dig själv, uppstår kravet på behörig utbildning, det 

vill säga certifikat.

Man skiljer på fast respektive tillfällig arbetsplats. Med fast 

arbetsplats menas sådan som iordninggjorts för ändamålet, och 

är därmed säkrare.

VINKELSLIP STARTADE GARAGEBRAND

I en klubbtidning stod att läsa om en brand som uppstått i ett 

garage där arbete utförts med vinkelslip. Personen lämnade 

garaget för att göra något annat och efter tag hade en brand 

uppstått. Vilka fel gjorde denna person, och vad kan göras för 

att undvika brand i detta sammanhang?

Felen var antagligen flera. Förmodligen var arbetsplatsen inte 

städad vilket är a och o. Plocka bort allt brännbart material i 

nära anslutning till där du jobbar. Låter detta sig inte göras ska 

platsen skärmas av med en skiva eller mineralull. Då du avslutat 

arbetet ska du efterkontrollera arbetsplatsen med jämna mel-

lanrum om du måste lämna den. Dessa kontroller ska fortsätta 

minst 60 minuter efter avslutat arbete.

SVETSNING SKROTAR BILAR

Svetsning är ett problem som eldat upp många gammelbilar. 

Oftast bror det på att svetsaren inte tänkt till innan arbetet 

påbörjats. Ska man göra ett svetsarbete eller annat ”hett” 

arbete, planera efter de tre M:en. Metod, Material och Miljö.

I det här fallet med svetsningsarbete är det miljön som spelar in 

eftersom både metod och material är givet. Befinner jag mig i 

en brandfarlig miljö eller lokal ? Tänk till ordentligt! 

• Bilar som står uppställda i en lada, får överhuvudtaget inget 

hett arbete utföras på. 

• Tänk på att aldrig påbörja ett arbete i en bil med inredningen 

kvar om du inte isolerat av området ordentligt. Även ett litet 

arbete kan få stora och heta konsekvenser. 

• Se till att du har åtminstone två stycken 6 kilos pulversläck-

are hemma och i närheten. 

• Gå igenom de säkerhetsregler som gäller inför varje arbete 

och åtgärda det som krävs.

De här reglerna gäller inte bara i Sverige utan i hela Norden. 

För övriga Europa en europeisk rekommendation ”European 

Guide Lines” utgiven av CFPA vilket står för de europeiska 

brandskyddsföreningarna.

Här bredvid finns en väldigt nyttig checklista som  varje hemma-

fixare bör gå igenom innan Alfan får sin dos av vintervårdnad.

HETA ARBETEN INOM 
FORDONSHOBBYN
URBAN DURHIN, KLUBBMEDLEM OCH INGENJÖR PÅ SVENSKA 

BRANDSKYDDSFÖRENINGEN I STOCKHOLM, BIDRAR MED LITE 

TÄNKVÄRDHETER INFÖR VINTERSÄSONGEN SOM BRUKAR 

INNEBÄRA RENOVERING OCH SVETS PÅ VÅRA ÖGONSTENAR. 

LÄS OCH BEGRUNDA NOGA!

AV URBAN DUHRIN

TEXTBEARBETNING AV STAFFAN ERLANDSSON
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Vårt märke - Alfa Romeo har genom åren 

haft många skiftande Svenska generala-

genter.

Produktionen av bilar hos A.L.F.A i Milano 

startade år 1910. Exporten kom igång 

ganska snart med England och Australien 

som ”stora” marknader, om man nu kan 

använda termen stor om en biltillverkare 

som mellan 1910-1923 tillverkade knappt 

2000 bilar.

Alfa Romeo som det heter sedan 1920 

fick sin första agent i Sverige 1924 då 

anrika Gjestvagns i Stockholm började 

annonsera märket.

Under åren fram till 1927 då Alfa Romeo 

igen stod utan agent sålde Gjestvagns ca 

10 stycken Alfa Romeo av modell RL.

Det har funnits två-tre ännu äldre Alfa 

Romeo-bilar i landet men dessa har tro-

ligast privatimporterats som begagnade, 

Vem sade att privatimport kom efter 

1996.

Mellan 1927 och till slutet av 30-talet 

stod Alfa Romeo utan agent här i Sverige 

men en i Stockholm boende Italienare vid 

namn Luigi Fallai som egentligen mest 

höll på med Lancia bilar kunde från slutet 

av 30-talet och fram till 50-talets början 

erbjuda luxösa, sportiga

Alfa Romeo 8C 2900, 6C 2300 och  6C 

2500.

Försäljningen uppgick till ett femtontal 

vagnar varav kungahuset köpte två.,

en Berlinetta från 1939 och en cabriolet 

från 1947.

I början av 50-talet representerades Alfa Romeo utav 

Bilaktiebolaget Imperia Stockholm som sedan köpts upp av 

racerföraren Joakim Bonnier under namnet Bonniers Bilbolag 

också Stockholm. 

Fallai sålde under femtiotalet mycket Lancia i Sverige så antagli-

gen blev det lite av  att sitta på två stolar med både Alfa Romeo 

och Lancia i försäljningsportföljen.

Imperia och Bonnier sålde runt 200 Alfa Romeo innan att det 

1958 var dags för Gjestvagns att åter igen ta över agenturen för 

Alfa Romeo i Sverige. 

Bonniers tävlande på racerbanorna världen över gav säkert 

större framgångar än att sälja Alfa Romeo i Sverige för att inte 

tala om tidsåtgången.

Gjestvagns sålde ganska stabilt runt 60 bilar per år fram till mit-

ten av 60-talet då Salén & Wicander i Sundbyberg tog över. Man 

sålde då runt 60 bilar per år fram till att Svenska Alfa Romeo 

AB startade 1969 och försäljningen ökade då kraftigt 225 bilar 

1969, 272 bilar 1971 och 663 bilar 1973.

Låt oss då titta på anledningen till denna lilla artikeln.

Bifogat finner vi Salén & Wicander lilla Reklamblad och pris-

lista för år 1966, detta år då klubben fyller femtio fyller denna 

40…Listan kan vara från 1965 eftersom att Duetton inte är med 

men i så fall stämmer inte priserna. 

När började man sälja Duetton i Sverige?

Njut av det underbara ordvalet och beskrivningen av hur en Alfa 

Romeo ägare/köpare förväntas vara. Stämmer detta än idag ?

Om man tittar på priserna och jämför med vad andra kändisar 

kostade så finner vi att

MGB GT 21,250:- BMW 1600 16,800:- Volvo 122S Amason 

17,650:- Volvo P1800 23,950

Porsche 911 39,300:- samt Jaguar E-type 35,079:-.

Att man listar 2600 Sprint Zagato för 49,000:- är en kul grej 

men såvitt känt hittade ingen av de 105 byggda Zagatovagnarna 

en kapitalstark svensk köpare

Vad får det lov att vara till 1966 års pris ?

Jag vet….

Alfa Romeo – ett snabbt fullblod
AV BJÖRN NILSSON
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Hoppsan! 

Då satt man i styrelsen för denna 
anrika och ärevördiga motorklubb. 
Jag ska försöka sammanfatta vem jag 
är, vad jag gjort och varför jag tycker 
det skall bli spännande att försöka 
hjälpa till att göra en fin klubb ännu 
lite bättre. Har försökt strukturera 
presentation i ett någorlunda logiskt 
format.

Ålder: 53 år
Född: Motala. Uppvuxen i Stockholm med omnejd.
Civilstatus: gift under många år, numer skild och ”free agent”
Yrke: civilingenjör industriell ekonomi, numer frilansande konsult
Karriär: Tjänstgöring i Sverige, England samt 20 år i USA
Styrelse-erfarenhet: ledamot i Vikingstad golfklubbs styrelse 
samt styrelseuppdrag i näringslivet.
Intressen: har på senare tid börjat spela golf. Är också nyfiken och 
intresserad av omvärlden i allmänhet och den nära världen i syn-
nerhet. Är politiskt engagerad och sitter på den borgerliga bän-
ken för moderaterna i Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 
och Kollektivtrafiknämnden i Linköping.

Motorintresse: motorintresset har följt mig sedan 4-årsåldern, då 
min mor tog körkortslektioner i närheten av Odenplan i Stockholm. 
Vid bilskolan fanns en blekrosa -57:ans Ford Thunderbird som jag 
ännu inte glömt.

Bilar jag ägt:  DKW F-102 med tre-cylindrig tvåtaktare och frihjul 
var den första. Den följdes sedan av ett otal bilar, bland annat 
Bond Equipe 2000 GT byggd på ett Triumph-chassi med en två-
liters rak Triumphsexa.  Har även ägt en Oldsmobile Delta 88 
Royale Convertible som i storlek, bensintörst och namn kunde 
gått en jämn match mot det värsta.
Mest intressant ur Alfa-synvinkel kanske min sprillans nya Maserati 
Biturbo 1984 var.Tyvärr hade jag den inte i min ägo speciellt länge 
efter att jag fick min första försäkringsräkning!

ALFA ROMEO: i mitten på 70-talet, när jag pluggade i Linköping, 
köpte jag en Bertone 1600 GT från sent 60-tal. Det var början 

på en speciell relation som fortfarande lever till ett speciellt bil-
märke. Detta trots trots att det inte fick någon näring under åren 
1980-2000 då jag bodde i USA. 
Det dröjde till 2004 innan jag fick mina händer på min nuvarande 
Alfa, en 155 2.0 TS 16V Sport, med endast 3200 mil på mätaren. 
Jag köpte av Harald Kronegård, legendarisk Alfahandlare- och 
förare under 50- och 60-talet skulle jag tro. AR Bil ägde den 
under dess förstaa 2000 mil, därefter av en pensionär som mest 
hade den i sitt varmgarage i källaren. Behöver väl inte sägas att 
den är i väsentligt bättre skick än min första Alfa! Den har nu 
rullat drygt 7 000 mil och de 4 000 som jag kört har varit både 
underhållande och problemfria.

CLUB ALFA ROMEO: När jag skaffade den första Alfan gick med i 
Club Alfa Romeo. På den tiden, pre-internet, var det en av de säk-
raste källorna för information och delar. Det måste ha varit runt 
1975-76 som jah blev medlem och jag fortsatte mitt medlemskap 
även efter att jag sålde bilen och flyttade till England 1978. Även 
när jag senare flyttade till USA fortsatte jag att vara med i klub-
ben, tills det till slut blev svårt att få Klöverbladet postat utom-
lands. “Bytte” då klubbmedlemskap och gick med i AROC, den 
nord-amerikanska Alfa Romeo Owners Club, där jag var medlem 
under några år, innan mitt medlemskap i AROC dog ut.

Jag ser verkligen fram emot att tjäna klubben och medlemmarna 
på bästa sätt under den tid jag jobbar i styrelsen. Eftersom jag 
inte sökte någon nominering utan fick en förfrågan om att ställa 
upp så kommer jag inte in i uppdraget med någon dagordning 
eller storslagna planer att revolutionera styrelsens arbetsmeto-
der eller klubbens sätt att fungera. Jag tycker faktiskt att mycket 
fungerar väldigt bra och det vore förmätet av mig  som relativ 
nykomling, både i klubben och styrelsen, att tro att jag skulle 
kunna göra underverk. Däremot skall jag efter bästa förmåga 
ställa upp och hjälpa till när det behövs och jag kanske sitter på 
kompetens, erfarenheter eller kontakter som kan vara till nytta. 
Framförallt ser jag fram emot chanserna att träffa alla er som är 
medlemmar för att lyssna, försöka förstå och driva frågor som är 
av betydelse för er. Hör gärna av er via e-post eller telefon om det 
är något speciellt ni vill diskutera.

VI SES,

BO HASSELBLAD

Hej alla alfisti!

Tänkte presentera mig för dem som 
inte känner till mig. Jag är en lycklig 
Alfisti boende i Helsingborg. Lycklig 
är jag av den anledningen att jag 
äger och älskar Alfa Romeo, starka 
ord men så är ju också känslorna till 
märket. Första gången jag fick upp-
leva Alfa Romeos kärlek var genom 
en kompis röda Alfa 75 V6. En helt 

underbar bil och vilken glädje den gav mig. Detta var första 
gången jag fick känna av Alfa som ledde till min första Alfa, som 
var en 75:a turbo som är ännu i min ägo och som jag hoppas föl-
jer mig vidare i livet. Till den har jag fått införskaffat några fler 
Alfa Romeo som 75 V6, 155 2.0 sport samt 146 Ti. Som tur är 
har jag en underbar fru (Maria) som har samma attityd till Alfa 
Romeo som jag, vilket underlättar när räkningarna kommer! 

Efter att ha ägt och kört Alfa Romeo så finns det inget annat 
bilmärke som behagar mig. För mig är Alfa inte bara en bruksbil 
som tar mig från punkt A till B utan det är en upplevelse utan 
dess motsvarighet varje gång jag får köra den, jag får ett barns-
ligt leende varje gång jag sätter mig bakom ratten. Det som gör 
mig riktigt glad är när jag får träffa människor som har samma 

glädje av Alfa Romeo. De finaste stunderna avnjuts bäst med 
vänner som man delar något unikt med. Jag uppskattar verkli-
gen när alfisti hälsar på varandra när man kör förbi, det gör att 
det är något speciellt med att äga och köra Alfa Romeo. 

Detta har lett till att jag med tiden har förstått att Cuore 
Sportivo är det bästa sättet att beskriva mig och det jag känner 
för Alfa Romeo. Ett av det bästa som finns är att få åka ut tidigt 
en sommarmorgon och få avnjuta kurviga vägar med min Alfa. 
För mig är Alfa Romeo något som trotsar all definition, som inte 
går att ge en logisk förklaring till. Det är en känsla med passion 
och det har mer att göra med hjärtat än med huvudet.

Det är med en stor glädje och försiktighet jag har accepterat 
att kliva in som styrelseledamot för Club Alfa Romeo Syd. Jag 
hoppas kunna fortsätta bidra med de engagemang tidigare 
styrelseledamöter har gjort genom åren vilket har gjort Club 
Alfa Romeo vad det är idag, den främsta motorsportsklub-
ben i Sverige, enligt mig i alla fall. Jag längtar redan efter ett 
inspirerat år 2007 tillsammans med alla alfisti och de roliga och 
trevliga evenemang vi kan skapa tillsammans. 

JAKOB THORSTEINSSON

ARRIVEDERCI

HÄR ÄR KLUBBENS SENASTE TILLSKOTT I STYRELSEN
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Sedan barnsben har Rickard Bergh 

från Smygehamn – ”Sveriges sydli-

gaste udde” haft ett stort intresse 

för bilar och motorer, speciellt Alfa 

Romeo.

Passionen för Alfa har Rickard ärvt 

av pappa Gert som köpte sin första 

Alfa 1975. Gert drabbades av ”Alfa-

viruset” då han gav sig iväg för att 

köpa en begagnad SAAB och kom 

hem med en splitter ny röd Alfa Sud 

ti. Därefter har viruset smittat av dig 

till familjens alla fem medlemmar, 

som alla är rörande överens om att 

det är det bästa viruset man kan få.

Under hösten 2005 fick Rickard ett besked från sin arbetsgi-

vare att de skulle skära ner på personalstyrkan. Efter ett noga 

genomtänkt beslut tog Rickard chansen och ställde sin plats 

till förfogande för att kunna förverkliga sin dröm om att ha en 

egen bilverkstad. Därefter ansökte han om bidrag för start av 

näringsverksamhet samtidigt som en omfattande renovering av 

lokalerna påbörjades. Trots att renoveringen har pågått långt in 

på nattens timmar har Rickard som vanligt varit aktiv med att 

skriva på Club Alfa Romeos internetforum då under smeknam-

net ”alfaspecialisten”, där han mer än gärna delar med sig av 

sina kunskaper till andra som har frågor och problem. När jag 

gjorde en kort intervju med Rickard för att få underlag till denna 

text, så skrattade Rickard till och sa.

-Det finns ett antal personer som har lite lätt ont av min glädje 

att försöka hjälpa andra, det har därav även blivit en del dispy-

ter, fast lyckligtvis är antalet som visar sin uppskattning betyd-

ligt fler. Det är ju så här att alla är vi olika, har olika erfarenheter 

och inte minst så tänker och uttrycker vi oss olika när vi skall 

förklara saker och ting. Det viktigaste är i alla fall att ta till vara 

på all den fantastiska kunskap som finns bland Alfa-klubben 

medlemmar.

Vidare i historien om hur den blivande verkstaden växer fram. 

Renoveringen blev klar under augusti/september, ungefär 

samtidigt som Arbetsförmedlingen beviljade ”starta eget” 

bidrag och kort där efter registrerades företagsnamnet Berghs 

Bilservice.

Sedan oktober månad har verksamheten varit igång i form 

av en all-bilverkstad som är ansluten till AD-kedjan och det 

är Bildelar i Trelleborg som står för en bra service och förser 

Rickard med reservdelar och tillbehör. 

Det gedigna Alfa-intresset och ett återkommande problem med 

att få tag på vissa reservdelar i Sverige har lett till att Rickard 

knutit kontakt med en Alfa-återförsäljare/verkstad i Danmark.

Den här danska firman har vid ett flertal tillfällen kunnat få fram 

tämligen sällsynta reservdelar till bland annat nyare bilar och 

detta på ”fantastiskt” kort tid.

Många års skrivande på klubbens internetforum med råd tips 

och direkta förklaringar på hur man ska göra för att få rätt på 

sina problem har gett resultat. Rickard har idag många nöjda 

kunder från Alfa-klubben, personer som har haft bilen på annan 

verkstad som inte har lyckats lösa problemen. 

Det är kul säger Rickard, speciellt när det är långväga kunder. 

Jag har haft kunder som har kört från Stockholm för att få sin 

ögonsten väl omhändertagen. Just nu har jag en Alfa 166 2,5 

24v på besök från Värnamo, denna pärla hade drabbats av elfel 

som nu är botat.

En tanke är att Alfa-klubbens medlemmar skall, genom upp-

visande av giltigt medlemskort, få del av vissa förmåner hos 

Berghs Bilservice, tex 5% rabatt på reservdelar och tillbehör 

samt 10% rabatt på arbetskostnaden. 

Det har även skickats in ett förslag till Alfa-klubbens styrelse 

om att Alfa-ägare som inte är medlemmar ska ha möjligheten 

göra registreringen och betala till Rickard som sedan ombe-

sörjer att allt kommer fram till klubben. På detta sätt hjälper 

Rickard till att värva nya medlemmar samtidigt om de får ta del 

av rabatterna direkt.

I butiken har Rickard inrett en liten hörna för det italienska mär-

ket, flaggans färger snyggt uppmålat och en del originaldelar 

väl exponerade på hyllorna. 

Rickards samling med modellbilar av Alfa Romeo och Fiat står 

snyggt uppradade i vitrinskåp, samlingen växer hela tiden och 

snart får han fundera på hur det ska visas upp på ett trevligt 

sätt i butiken. När man tittar in på lokalernas lager skulle man 

DRÖMMEN HAR B LIVIT VERKLIGHET

Här har vi Rickard vid disken i butiken. De fina Alfa bilderna fick lillebror Fredrik när han köpte sin andra Alfa, återförsäljaren skulle 
stänga för gott och det vore synd att kasta sådan ”konst”.

TEXT OCH FOTO: FREDRIK BERGH
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Butikens Italien-inspirerande hörna.

Här har vi en del av lagret med de många alfadelarna.

En microfilmsläsare som Rickard har kommit över, med massor av microfilmer på Alfa och Fiat.

kunna tro att Rickard även samlar på originaldelar till Alfa och 

Fiat, men riktigt så är det inte utan det är ett eget  lager med 

originaldelar till allt från gamla till nya modeller av Alfa. aMånga 

av dessa reservdelar som finns på hyllorna har utgått. Inom 

snar framtid kommer det att göras en hemsida där samtliga 

lagerhållna delar skall finnas med, så att behövande förhopp-

ningsvis kan hitta det som sökes.

Ett fokus som Berghs Bilservice har är att alla kunder och deras 

bilar skall bli väl omhändertagna och vara nöjda, vilket jag är 

övertygad om att han kommer att lyckas med.

Rickard meddelar till alla medlemmar att han i början av 2007 

skall ha en VIP-kväll där han kommer att bjuda på lite Italienskt 

tilltugg. Så, håll utkik under aktiviteter på hemsidan.

Kontaktuppgifter till Berghs Bilservice. Tel: 0410-23141, E-mail: 

berghs.bilservice@telia.com

Jag önskar Rickard och Berghs Bilservice all lycka.

Rickard har kopplat upp datorn för bildiagnostik på lillebror Fredriks Alfa 147 Selespeed.
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Torsdagen den 17 aug. kl. 15.15 rullar en 50-årig Alfa Romeo 

1900ss coupé Touring (1956) ut från Milano för att förhopp-

ningsvis deltaga i svenska Alfa-klubbens 50-års jubileum i 

Stockholm.

Hett som i en bakugn på autostradan mot Venezia. Vidare mot 

Bolzano via Lago di Garda.

Så småningom in i Österrike, Innsbruck. Fint väder och svalare. 

Alfan klagar inte. Marschfart runt 120 km/tim. In i Tyskland und 

”Grosse Autobahn”. Tyvärr ingen tid att köra på mindre vägar. 

Tiden är knapp för att komma fram i tid. Förbi Nürnberg och 

sent på kvällen en kort tupplur på ett motell. Vaknade av smat-

ter på fönsterrutan. Hällregn.

Iväg i mörkret på en banan och ett glas vatten. Regnet bara öser 

ner och vindrutetorkarna tröttnar då och då så det blir att köra 

på känn. Måste ofta trampa ur vattnet ur trumbromsarna så det 

blev ju lite slalom. Förbannade långtradare som vräker vatten 

över en när man kör om. Alfan sköter sig utmärkt trots vädrets 

makter. Ingen tid att stanna. Bara tanka und weiter! Upp mot 

Hamburg. Regnet lättar inte. Snart danska gränsen.

Då händer det! Grummmblubb..bubb..bub, motorn lägger av. Nu 

Han som inte kom i tid
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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.

har Alfan antagligen fått lite for mycket av det goda... vattnet. 

Efter en stund hostar den igång och skuttar framåt någon km 

men sen är det stopp. Förstår nu att det är bensinpumpen som 

strejkar.

En del reservdelar har jag i bakluckan men ingen pump. Ringer 

för att lösa situationen men no luck. Efter någon timme stannar 

en trevlig typ som bogserar mig till Schleswig, en liten stad som 

jag tyvärr får lära kanna. Jagar runt för att hitta någon bilverk-

stad. Men det är kväll och allt stängt. Förbaskade regn. Tar in på 

ett Gasthaus. Äter och sen i säng.

På morgonen lånar jag en cykel och far runt för hitta någon 

hjälp. Plötsligt en skylt. Alfa Romeo! Stängt. Det börjar gå upp 

för mig att mötet i Stockholm blir bara en dröm. Satan! (sorry). 

Helgen måste jag tillbringa här och hoppas att Alfa-verkstan 

är öppen på måndag. Söndag cyklar jag runt i ett lättare regn 

och tittar på fornlämningar från vikingatiden. Finns alltid något 

nytt att lära sig.

Måndagsmorgon skjuter jag Alfan några kvarter till verksta-

den. Inga uppförsbackar som tur är. Pumpen går inte att laga. 

Mekanikern ringer någon i Hamburg och nästa dag kommer den 

med DHL. Medan han monterar pumpen går jag till en tandlä-

kare. Har fått ont i en tand. Ach so.....säger han, penicillin eller 

utdragning? Väljer det första. Passerar ett apotek och smäller i 

mig ett par doser. Alfan är nu ok.

Äntligen på väg mot Stockholm igen! Vädret bättre. Men med 

en jäkla tandvärk. In i Danmark där det regnar hela vägen till 

Öresundsbron. Över bron spricker det upp lite grann och en blek 

sol kikar fram. Upp genom Skåne och in i Småland. Alfan sköter 

sig. På motorvägarna i Italien blir man omkörd hela tiden. Här 

inte en enda. Övernattning på motell strax innan Jönköping. 

Tandvärken gör att det blir ingen mat och ingen sömn. TV och 

harar utanför fönstret håller mig sällskap genom natten. I ottan 

kastar jag in väskan i Alfan och styr mot Jönköping. Letar upp 

en tandläkare som förstår precis. Ut med tanduschlingen. En 

visdomstand är inget att spara på. 

I Gränna köper jag Alvedon till frukost. Ahh…. Äntligen mår 

man som en prins. Framme i Stockholm åker jag ut till Gärdet 

och Tekniska Museet där dom pekar ut var alla Alfa bilarna var 

uppställda. Kör ut på gräsytan medan några människor undrar 

vad den dar token håller på med. Tar några foton och tänker, 

tänk va kul det hade varit att se min 50 åriga Alfa tillsammans 

med alla andra Alfor.

EN HJÄRTLIG HÄLSNING TILL ALLA ALFISTI!

ANDERS WEINAR
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ETT LIV SOM BIL OC H FLYGTOKIG

 Här Roland Wideberg till vänster,  jag och Kalle Wallén diskute-

rar i bakgrunden.

 Alvengrens Conrero, Kalle skall få provköra!

Bilder från tiden då jag tävlade med Alfa för Stockholms 

Sportvagnsklub.

 Alfan i depå med BMW och Porsche.

Polering och slipning hjälper kanske!

Efter en tid ville man ju åka fortare och då såldes Alfan, vilket 

man alltid har ångrat!

Först köpte jag en Racing Sprite som gick fort och därefter häm-

tades en Diva 1500 från England som gick ännu fortare.

Sen blev det för dyrt 

med dessa utsväv-

ningar och jag fick 

stationeringar utom-

lands som slutade 

med 2 år i Bangkok

Efter hemkomst och 

avslutat jobb står 

denna vackra heck i 

garaget!

Jo, det står faktiskt 3 veteranfiatar också, men det hör ju inte 

hit!

 

Ciao Sten

1950 inköpte jag min första italienska och det blev en Lambretta 

och sedan blev det min första Alfa, 1900 Berlina.  Detta var 

innan CAR hade bildats. Jag hade sedan turen att träffa Jocke 

Bonnier som offererade en Alfa 1900 Super TI vilken jag då 

förståss inhandlade, jag har för mej att han hade kört den på 

några tävlingar.

Sedan träffade man lite folk som körde Alfa och det var ju ett 

speciellt släkte redan då!!

Det fanns ju inte så många Alfor på den tiden. På något sätt träf-

fade jag då vännen Arne och vi började då att prata om någon 

form av klubb.  Han var ju en duktig organisatör och jag backade 

ju upp det hela. 

Då började vi att träffas på gamla flygfältet, Skarpnäck, där vi 

då hade fritt fram med våra Alfor.

Vi tävlade också i acceleration, 1/4 mile.

Jag vill minnas att vi även plogade 

någon isbana där vi var ute och 

”snurrade” runt.

 

1957 blev det lite ändringar för mig, 

jag fick min utnämning till flygkap-

ten i SAS och blev stationerad Rom 

under drygt ett år.  Jag sålde då min 

1900 TI till en god vän.

 

Men vad händer nu? Jo då hittar jag denna klenod!    

Den stod i ett skyltfönster på Via Boncompani 75, bilfirman 

Gugliemo Dei.  Vad gör man?

Jo, man går in och kollar lite och sen köper man!

Jag körde hem den under ett par ledighetsdagar.

  

Efter hemkomst från stationeringen började jag nu aktivt del-

taga i klubbaktivitetern.

Klubben hade ju utökats mycket och intresset var stort för olika 

aktiviteter.

 

Här kommer lite bilder från Karlskoga-meeting 1962.

Här ser vi ordföranden Fritjof Lundberg med ”elev”.

Jag tror att det är Åke Malmkvist i bakgrunden.

Vackra bilar uppställda på led!
 

Pratstund, Kalle Wallén och Alvengren.

KÄRLEKEN TILL DET ITALIENSKA BÖRJADE KANSKE REDAN I SLUTET PÅ 1940-TALET DÅ JAG SÅG 

EN ICERACINGTÄVLING PÅ SJÖN RÄMREN. 

DÅ FICK JAG HÖRA LJUDET OCH SE DESSA UNDERBARA MACCHINE!!

AV STEN HJALMARSSON

REPORTAGE
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Brera har av JAHFA utnämnts som vin-

nare i av ”European Car Of The Year 

2007 i Japan. Den 21 medlemmar starka 

juryn för JAHFA (Japan Automotive Hall 

of Fame), som representerar den akade-

miska, industriella, kulturella, politiska 

och mediala världen i Japan,grundades 

år 2000. JAHFA är en organisation utan 

vinstdrivande intressen som stöder och 

uppmuntrar bilindustrin i Japan.

I motiveringen till att just Breran vann 

heter det att bilen sammanfattar ita-

liensk sportighet och design i en unik och 

exklusiv form. Bilens harmoniska former 

och proportioner tillsammans med Alfa 

Romeos tekniska och mekaniska briljans 

skapar en bil som både är vacker, kraftfull 

och välbyggd. Detta är grunden för en 

luxuös sportcoupé som framkallar starka 

känslor och extrem körglädje.

Interiören på Brera är vänlig, elegant , 

ljus och mycket sofistikerad, tack vare val 

av material, innovativa lösningar som det 

fasta glastaket och en särpräglad känsla 

för design.

KLÖVERBLADET GRATULERAR TILL 

UTMÄRKELSEN!

Källa: FiatAutopress.com

AV STAFFAN ERLANDSSON

ALFA BRERA 
PRISVINNARE I 
JAPAN
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Volvo och Alfa i 
samma kölvatten?

Alfa Romeo sponsrar, precis som Volvo, båtsport. Med sin båt 

”Alfa Romeo” vann skepparen Neville Crichton från Nya Zeeland 

tillsammans med sin besättning båttävlingen i Barcolana.

Vinsten var ett rekord, då det var första gången en och samma 

båt vinner denna tävling tre gånger på tre försök. Ytterligare 

ett rekord sattes i och med denna den 101:a vinsten, och det 

var att vinna mer än 100 tävlingar med samma båt, vilket aldrig 

tidigare hänt med stora supermaxi-båtar.

Båten Alfa Romeo är i sig mäkta imponerande. 40 meter hög 

mast, 30 meter långt skrov, 25 ton tung och en total segelyta 

motsvarande  en normal svensk villaträdgård; 1000m2.

 

Skepparen Neville Crichton har även andra band till Alfa Romeo, 

då han genom sitt företag Ateco är generalagent för Alfa 

Romeo i Australien. 

Varje gång Neville Crichton seglar riskerar han livet. Crichtons 

har opererats för strupcancer, och andas numer genom ett hål i 

halsen, vilket innebär att han omedelbart drunknar vid en even-

tuell man-över-bord-situation.

AV STAFFAN ERLANDSSON

Båten Alfa Romeo med ägare och skeppare Neville Crichton från Nya Zeeland är en av de vinstrikaste genom tävlingsseglingens historia.
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8C COMPETIZIONE TILL SVERIGE
OM DU HADE PLANER PÅ ATT BLI FÖRST UT MED EN 
SVENSKSÅLD 8C COMPETIZIONE ÄR DET DESSVÄRRE 
KÖRT. ENLIGT INITIERADE KÄLLOR ÄR TVÅ STYCKEN 
REDAN BESTÄLLDA. DEN ENA TAS HEM TILL IMPORTÖ-
REN OLLE OLSSON-BOLAGEN, DEN ANDRA ÄR SÅLD AV 
TILL EN PRIVATPERSON.

LEVERANS BERÄKNAS SKE SENT UNDER 2007, VARFÖR 
DELTAGANDE I SKOLKLOSTER DEN 1 MAJ 2007 LIKSOM 
ANDRA TRÄFFAR UNDER SOMMAREN INTE ÄR ATT 
RÄKNA MED. 

ENDAST 500 EXEMPLAR SKA BYGGAS, SÅ DET ÄR 
BRÅTTOM OM DU VILL BESTÄLLA.

Foto: ©Alfa Romeo, Archivio Storico
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Alfa Romeos egna hemsida, www.alfaromeo.com, har nog de flesta surfat 
in på. Men som en uppmärksam klubbemedlem i Gustavsberg noterade 
(tack René!) har 8C Competizione begåvats med en alldeles egen hem-
sida. Bland innehållet kan nämnas påkostade videoproduktioner, bilens 
uppbyggnad väl dokumenterad med bilder, bl.a. på motor, chassi och den 
bakmonterade växellådan. Sidans adress är www.8c.alfaromeo.com Gör i 
ordning ett mellanmål, sätt på kaffet och bänka dig framför datorn. Du blir 
antagligen kvar där en god stund...



Skokloster maj 2006
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Imponernade italiensk köbildning Skokloster 1 maj 2006. Giulietta Spider i nyskick, samtida konkurrent till Porsche Spider.

Alfa till höger, övriga till vänster. Skokloster är trevligt, då likasinnade med andra märken också 
deltar.

Alfa Brera, enligt många ett väldigt lyckat designarbete. Generalagenten Olle Olssonbolagen 
ställde villigt upp med Alfas nybilsprogram på Skokloster.

Vy över fältet. Påståendet god uppslutning är väl ingen överdrift?
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Potent, vackert, imponerande, välljudande och fruktansvärt snabbt. Hant- och konstverk går hand i hand.

Dino! Linjer som är svåra att slå.Vespa! Någon som minns modsen? Hyr filmen Quadrophenia så får du se fler 
i dess rätta element.

Som sagt, konst- och hantverk går 
hand i hand? Någon som minns 
skälet till att Alfa har en lagerkrans 
runt sin gamla logga?

Tommy Anderssons makalösa 75 Turbo. Den går fortare än vad den ser ut att göra. Ändamålsenlig inredning, komplett med raggardeodoranten dinglandes från backspegeln.

Helikopterassistans bedrev rundflyg under dagen. 
Framåt eftermiddagen avfolkades området rätt 
snabbt.

Två varianter på temat sportvagn; Alfa Brera till vänster 
med plastkåpor, GTV 916 med polerade insugsrör till 
höger. Var det bättre förr?
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BANMÖTE

Niclas Dahlgren har fastnat för (i) en stol.

Segraren i CAR Challenge klass 2 2006 Johan Moberg inför start på Gelleråsen maj 2006.

Otroligt välskött Bertone på Gelleråsens motorbana. 

Även familjevagnar kommer till nytta på banmöten.

Denna vagn har chockat många potenta sportvagnar. E85 är bränslet.

Aris Stamos i sin 147:a på Gelleråsen.

Fredrik Malmberg, tävlingsledare CAR Challenge och Mattias Arvidsson, tävlingssekreterare 
CAR Challenge tillsammans med Fredriks Bertone.

Mattias Arvidsson delar ut pris till Hans Bjurman efter race på Gelleråsen.

Gelleråsen maj 2006
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Allas vår reservdelsman Marco Harjunpää på Gelleråsen maj 2006. Henrik Forsberg på Gelleråsen.

Jörgen Mälargård i potent Bertone, Gelleråsen. Kyösti Swartz, Gelleråsen.

Claes Hoffsten lättar på trycket inför Gelleråsen-race. Två fighting faces på Gelleråsen. Claes Hoffsten till vänster.

Uppställning i depån inför start, Gelleråsen. Tre modellserier redo att göra upp; Bertone, Alfetta GTV och 155 Q4.



Väderprognosen inför helgen såg inte bra ut. Men eftersom 

SMHI inte alltid har rätt så bestämde vi oss för att åka ner till 

Tjolöholm Classic från Sveriges baksida Stockholm.

Men som nybliven förälder så var detta också den första riktiga 

långresan i bil. Så veckan innan börja tankarna om vad skall vi 

ha med oss? Med bilen packad med barnprylar och klubbprylar 

så bar det av till Sverige framsida.

Vi i styrelsen för klubben har ju blivit lite hånade för att vi inte 

visar oss på Sverige framsida, för att göra detta så åkte jag som 

sekreterare och Rolf Carstens (Kassör) ner för att göra detta.

Söndag morgon, från hotellfönstret såg man hur regnet föll 

tungt över parkeringsplatsen. På parkeringen utanför hotell-

Tjolöholm Classic maj 2006

FOTO & TEXT FREDRIK LAVESSON, 

SEKRETERARE CLUB ALFA ROMEO

fönstret såg man mest Vauxhall bilar,  i foajen såg man stora 

delar av Vauxhall klubben.

Väl framme så slogs man av den blandning av bilmärken och 

klubbar som samlas på Tjolöholm Classic. Det man kunde se var 

allt från Offroad klubben till ”Pimp my ride” avdelningen.

Men tyngdpunkten ligger ändå åt det klassiska hållet, med en 

100 år gammal Rolls Royce och en Vauxhall från 1903 utlånad 

från museet i England. Det fanns en avdelning för swapmeet  

och mat.

Det mest positiva är nog ändå stämningen är öppen och trevlig, 

men de flesta bilentusiasterna som ställde ut hade ett öppet 

sinne för andra märken än sina egna. Roligt att prata med olika 

människor om deras bilar.
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Nu var det inte bara gubbar utan en hel del barn och hela 

familjer som strosade runt utställningen med cirka 1100 fordon. 

Största märke utan tvekan var Volvo, minsta? Troligtvis Datsun, 

en styck Z dvs. en rent tvåsitsig sportbil, Inte helt original men 

ändå en viktig bil, för den höll sportbilen vid liv under oljekrisen 

på 70-talet.

Men med 14st Alfa Romeo på plats, tycker jag är lite dåligt då 

det finns massor av fina Alfa Romeo i upptagningsområdet.

Så till nästa år hoppas jag det kommer fler Alfa Romeo dit, för 

det är en mycket trevlig miljö att spendera dagen på.

Syns vi där nästa år?
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Året var 1956. I Stockholm slog man på stort och hade en 

världsutställning. Bilar och allehanda tillbehör ställdes ut för 

nyfikna mässbesökare. Inträdet kostade 3:- för vuxna och 1:- för 

barn.

Det gjordes en katalog över alla utställare och här följer ett 

urval med bilder från den. Fordonen fotograferades och upp-

gifter om motor, prestanda, pris mm finns med på sidorna. 

Utställarnas annonser likaså. Alfa Romeo var naturligtvis på 

plats och det var alltså detta året som Club Alfa romeo bildades 

av en handfull entusiaster.

Vi reser tillbaka i tiden till 1956 med hjälp av bilderna, så här 

såg det ut då.

Trevlig läsning!

VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN 1956

TEXT & FOTO: ANNICA NILSSON
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AV RIKARD OLSON & BENNY STEEN UMEÅ.

SEPTEMBER 2005:

Rikard och jag (Benny Steen) diskuterar: – Iskörning är ju SÅ 

roligt, väldigt roligt till och med. Tyvärr lite våldsamt mot bilens 

yttre delar och framhjulsdrivna bruksbilar passar inte. Om man 

ändå kunde hitta någon billig, gärna bakhjulsdriven bil att busa 

med i vinter. Är det en Alfa så vore det en bonus.

På rejsa.nu hittar Rikard BILEN! En Alfa 75 TS – 88, i Östersund, 

en tappad sug på ett rallyprojekt med rensad inredning och 

svetsad bur. Motorn går men bilen har inget avgassystem och 

det sitter fälgar från Citroën med TRX däck på. Bur är bra, då får 

Rikard också köra för frun efter fjolårets incident.

Jag medger att en 75 TS vore mycket lämpligt som isbaneob-

jekt, med diffbroms och bakhjulsdrift dessutom. Veckan innan 

hade jag dock kommit hem till frun med ytterligare en Alfa utan 

förvarning. Jag kände liksom i ryggraden att det inte var läge 

att berätta för henne om att ”det finns en jättefin Alfa vi skall 

köpa. Näe, den går inte just nu, men det är lätt att fixa…, vadå 

inte behöver någon mera bil? ”  

Lösningen blir att bilen får inköpas i lönndom och gömmas i 

Rikards garage. Sedan får jag säga till frun att jag skruvat ihop 

den av delar, eller lånat ut den några år. Dessutom är det ju bara 

halva bilen som är min, räknas knappt ju. Dessutom behöver vi 

visst bilen. 

Bilen står i ett hönsnätsgarage som är uppsagt och bilen måste 

bort enligt säljaren, låter ju utmärkt tycker jag. Efter en juste-

ring av priset så hyr vi ett släp och åker de 40 milen från Umeå 

till Östersund. 

Skicket visar sig stämma bra, mindre rost än förväntat. 

Pengar byter ägare och vi väcker upp kvarteret när vi startar 

bilen utan avgassystem och kör upp den på släpet. En mera 

noggrann inspektion hemma i Rikards garage visar att ena 

Bilsteindämparen havererat, mittre hardyskivan är i flera delar 

och det finns ingen fjädringsrörelse i framvagnen och så var det 

ju dessutom avgassystemet som inte existerar, inga bekymmer 

således. Hardyskivor är dyra. Vi köper en hel bättre begagnad 

transaxel av Marco Harjunpää i Avesta. Eftersom det skulle 

byggas rallybil av den en gång i tiden så har någon höjt mycket 

fram, så mycket att torsionsstavarna låst sig i upprätt läge.

En praktisk detalj med att köpa en Alfa för iskörningen är det 

reservdelsförråd som byggts upp hemma. Man har det ena och 

det andra redan på hyllorna. Spar pengar och tid. Rikard bidrar 

med de berömda 30 mm torsionsstavarna som han har på hyl-

lan och jag med diverse bussningar och annat. 

OKTOBER – DECEMBER 2005

Isdäck måste man ha, i vårt fall används fulldubbade Lappi W2 

rallydäck. På med isdäcken som faktiskt tar inte i någonstans 

i hjulhusen. Original kränghämmaren ser spinkig ut jmf med 

stavarna men det finns ju fina grejer att köpa om det skulle 

behövas, dessutom är 3 av 4 kränghämmarfästbultar avdragna 

så vi skulle kanske prova utan. Bak verkar det vara någon slags 

hårdare fjädrar så med lite kapning hamnar bilen på någorlunda 

höjd för att klara lite ojämnheter på isbanorna. Vi är ju två om 

bilen och vill att stolen ska gå att ställa om. Rikard hade några 

stolskenor liggande så vi monterade dem på förarplatsen till-

sammans med en OMP glasfiberstol som följde med bilen, då 

kan vi alltså justera den i längsled beroende på förare, en fördel 

till blev att det blir lättare att ta sig in och ut ur bilen med juster-

bar stol. Passagerarstolen, en OMP stålrörsstol är fastskruvad 

direkt mot golvet och togs ur det berömda reservdelsförrådet 

och den blir fast monterad med möjlighet att snabbt plockas ut 

för lätta bilen i framtiden.

Någon tidigare ägare har rivit ut allt invändigt utom instru-

mentbrädan och börjat rensa i kabelhärvan. Lite hopkok av 

lyktor både fram och bak från reservdelsförrådet gör att bilen 

ser mera hel ut. Målet är ju att köra denna vinter så finish får 

komma i andra hand. (nåja).

Avgassystemet svetsas ihop hemmavid, 2 tum och en ljud-

dämpare längst bak under den borttagna reservhjulsbaljan. 

Katalysatorn sitter kvar men blir modifierad. Bilen är från 1988 

och avgaskraven är mer generösa.

Vi startar bilen för första gången sedan dagen då vi köpte 

den. Allt verkade normalt. Den går igång nästan direkt och har 

jämn och fin tomgång. Med tanke på att vi har bara en enda 

Simmonsdämpare så känns inte ljudnivån så farlig. Ljudnivån 

måste vi så klart kontrollmäta innan det är dags för någon ban-

körning, det skulle vara tråkigt att få packa och åka hem pga. en 

sådan sak som att den inte klarade bullergränserna. 

Vi börjar också med casterstagen men hålsågen från Sandvik 

tar tvärslut och Rikards Skil borrmaskin bolmar rök, så vi avvak-

tar med casterstagen till nästa mekomgång. Vi köper också en 

uppsättning Compomotivefälgar och får tag på en person som 

kan svarva navhålet till 58,6 mm som det ska vara.

En kompis har byggt en DeDion-bussningsutdragare och -press 

för ändamålet, den funkar kanon. Vi bokar tid för en första 

genomgång inför Vagnsboksbesiktningen. Enda nedslaget vi 

får vid förbesiktningen var att det inte satt bultar i fästerna för 

bågen och ner genom golvet för frontbågen och för stöttorna 

bak, vilket vi åtgärdar enkelt.

Vår sponsor kommer med lite tidiga julklappar, 8 kvm alumi-

niumplåt - till dörrsidor och avgränsning mot bagaget. 3 kvm 

polykarbonat 

- för att byta 

ut glasrutor-

na. Rikard är 

nyopererad i 

underarmen 

och jag gör 

några mek-

pass själv 

och får den 

t r i l s k a n d e 

mellanaxeln 

på plats och 

efter det också hela bakvagnen, nu är det inte långt borta innan 

vi kan släppa ner bilen på hjulen igen.

Bakbromsarna krånglar, vi byter ut oken mot renoverade, men 

det hjälper inte. Till slut hittar vi felet, smuts i reduceringen.

Vi får tips om det finns en förening i Lycksele som satsar på det 

här med iskörning så vi kollar upp det och blir medlemmar och 

åker isbana många lördagar under våren. Med tanke på närhe-

ten så uppskattas isbanekörningen lika mycket som racerbana.

VÅREN 2006

När isen sedan smälter är vi redo för att åka till asfaltsbanor. 

R-däcken kokmmer på, en annan front monteras och även en 

annan vänsterlykta efter isens hårda nypor. Kylaren har vi kört 

sönder under vinter och ersätts av en från volvo 240 som pas-

sar efter lite anpassning framtill.

På Superstage körningen på Åmsele i Maj får vi haveri, kabel-

brand och skjuten Motronicbox. Vi gör ett uppehåll med meknin-

gen flera veckor för att samla kraft och det fungerar!

Vi mekar flera kvällar och elsystemet får sig en ordentlig över-

syn, det som skadades i kabelbranden ersätts med nya smar-

tare mer raceanpassade dragningar och det som inte behövs 

tar vi bort.

Vi provstartar 

med en annan 

box och den går 

som den skall. 

Nu är det mest 

kabelbryderierna 

som ska rätas ut 

och vi ser möjlig-

heten att åka till 

Midlanda den 21 

juni. På Midlanda 

får bilen gå i princip kontinuerligt och det blir 30 mil bankör-

ning. Bromsarna tar dock uselt med kraftig fadning efter två, 

tre varv.

SEPTEMBER 2006

På banmötet på Mantorp gick bilen hela dagen utan bekymmer. 

Vi bytte till PFC-belägg fram och då kunde man börja lita på 

bilen. Om vi skulle byta bort orginalbakbeläggen också skulle 

bilen kanske få bra bromsar på riktigt.

NÄR BILEN ÄR SÅ PASS SUND OCH BUREN SERIÖST 

BYGGD SÅ KOMMER TANKARNA IN PÅ LÅNGLOPP OCH 

DET PASSAR JU BRA OM MAN ÄR FLERA OM EN BIL. VI 

HAR JU TIDIGARE KÖRT 3-4 BANMÖTEN PER SOMMAR 

MED ALFAKLUBBEN DE SENASTE ÅREN OCH UNDER DEN 

TIDEN HAR TANKARNA PÅ ATT TÄVLA PÅ RIKTIGT FUN-

NITS MED. LÅNGLOPP ÄR JU OFTAST MENINGEN ATT DET 

SKA GE MYCKET RACING FÖR PENGARNA. VI FÅR SE VAD 

SOM HÄNDER UNDER SÄSONGEN 2007.

Umeå-maffian skulle vi kunna kalla oss. För 30 år sedan fanns 

det ett gäng Lyckselebor som körde Sverige runt i en gammal 

ambulans och tävlade i gokart och de kallades för Norrlands-

maffian. När man ligger på E4:an på väg hem från Mantorp och 

tycker att det går ganska okej att lunka hemåt på söndag efter-

middag så slås man av att alla andra är nog redan hemma sen 

länge. Vi startade fredag kl. 08.45 och var hemma söndag kl. 

22.10. 190 liter bensin till transport och 30 liter till bankörning, 

bara bensin för 2400 kr. 

Kanske skulle man ha tagit sitt pick och pack och flyttat till 

t.ex. Linköping. Men snart så är det isbanesäsong igen och då 

äntligen ligger vi skapligt nära till. Ni som läser detta bör prova 

att köra på isbanorna till vintern, det är faktiskt ännu roligare 

än att köra på det svarta.

UTDRAG UR EN GARAGEDAGBOK
FÖR EN ISBIL, ALFA 75 TS

ISREPORTAGE
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När jag växte upp på 60-talet var min farfar disponent på GM. 

Han hade alltid fina firmabilar och det var alltid extra roligt att 

få åka Chevrolet, Pontiac eller Buick ut till vårt sommarställe på 

Ingarö. Farfar körde alltid fort, vilket gjorde det ännu roligare.

Jag gillade att läsa bil- och mc-tidningar och titta på alla tuffa 

bilder i dem. Vid början av tonåren tog musiken över och det 

blev en elgitarr istället för moppe.

När jag fyllde 18 började jag som de flesta att övningsköra men 

när jag var 19 åkte jag in i lumpen, så allt rann ut i sanden. 

Åren gick och som infödd Stockholmare blev man förpassad till 

de lokala kommunikationerna, så det var inte förrän senare i 

livet jag tog mitt körkort.

När jag träffade min nuvarande flickvän för några år sedan så 

hade hon en Alfa 75:a från 1988 den med 3 liters motorn. Min 

Mazda MX3 med V6:an på 1,8 liter från 1993 var ju tuff men 

ljudet i hennes, var något häftigare. Eftersom både hon och jag 

inte är några bilmekar så fick vi förlita oss till verkstäder och en 

kompis till mig. 

När hennes kärra brakade ihop för sista gången sa hon, ta den, 

gör vad du vill med den, jag vill aldrig se en Alfa mer. Min kompis 

var barmhärtig och tog hand om den. Min MX-3 blev också för 

dyr i längden med alla reparationer så jag sålde den.

Vad skulle jag nu åka omkring i? Minnet av Alfan satt kvar och 

jag begav mig till Scanauto i Bromma för att titta. Där stod den. 

Jag satte mig i den och insåg att det här är jag, det var kärlek 

vid första ögonkastet. Det var en femdörrars, svart metallic, 147 

TS 2.0 Distinctive, 2004 års modell. Den var sänkt och hade 17-

tumsdäck med astuffa fälgar och inredningen var svart. Något 

läckrare fanns i mina ögon inte att få. Jag måste ha den! 

Marianne som är mer ”praktiker” än jag, undrade vad jag var för 

idiot som skulle köpa en ny Alfa och tjatade om rost, dyra repa-

rationer, amorteringar och annat som jag inte ville lyssna till.

Den första juli 2004 rullade jag lycklig ut på Ulvsundavägen.

Letade som nybliven Alfaägare lite mer information om bilen 

och fann Club Alfa Romeos hemsida på nätet. Där läste jag om 

alla roliga banmöten och Alfaträffar. Såg att det skulle vara en 

träff vid Taxinge Slott och tänkte att vi kunde ta oss en tur dit. 

Fick lura med flickvännen och svågern på att plocka lite svamp, 

samt att vi samtidigt kunde åka dit och titta. När jag kom fram 

var det kört. Bara alla dessa vackra Alfor, nya som gamla, 

nyvaxade eller skitiga, bruksbilar och racebilar, samt min svåger 

som låg under en GTV och var alldeles lyrisk över att en bil från 

slutet av 80-talet var så pass rostfri.

När vi åkte därifrån blev det mer svamplockning för dem, 

medan jag stod vid vägkanten och såg alla passerande Alfor 

som tutade och vinkade åt mig. Det var länge sedan jag träffade 

så många trevliga människor i olika åldrar med olika intressen 

förutom ett gemensamt. När jag kom hem gick jag genast med 

i CAR.

I november var det pubträff på Wirströms i Gamla Stan och 

det var första träffen för mig som medlem. Där var Jörgen och 

några andra av er och talade lyriskt om banträffarna. Själv hade 

jag aldrig provat något sådant och undrade om det inte var far-

ligt och om man inte körde sönder bilarna. Fick förklarat för mig 

att det fanns regler och säkerhetsföreskrifter samt att det var 

ganska säkert om väl råkade köra av och så vidare.

Men jag hade ju en ny bil och ingen racebil med bur och allt som 

jag trodde hörde till. Att man körde i olika klasser och att det 

inte var fråga om någon tävling, samt att många hade sina nya 

kärror på banan, lät ju också riktigt inbjudande.

Därefter gick jag på alla roliga filmvisningar som klubben ord-

nade på Italienska kulturinstitutet. Där fick jag se på italienska 

Alfarullar och CARs egna filmer ifrån Gotland Ring med mera.

Det här måste jag bara prova någon gång, tänkte jag.

I maj 2005 bar det av till mitt första banmöte som var på 

Gotland Ring.

AV BENGT PERNBECK

BANRACING BANRACING

När jag kom fram till bommen vid kalkstensbrottet och lotsades 

ut till banan, var det nästan en religiös upplevelse. Jag hade 

stängt av min italienska symfonirock i bilstereon och det enda 

som hördes var en karavan av Alfor och vinden (ja, ja sånär som 

på en Escort samt en hyrd Clio). 

Där stod jag i min röda födelsdagsoverall, med lånad hjälm, fars-

ans trädgårdshandskar och ett par nya racingskor. Fit for fight!

Banmötet började med information, förhållningsregler och 

klassindelningar. Därefter inleddes själva åkandet med lugna 

halvtimmen. Fredrik var superschyst och följde med mig i bilen 

och visade mig lämpliga spår, riktmärken, vart man skulle börja 

bromsa, plus en andra massa tips.

Nu var det min tur att köra själv. I med växeln and off we go…Ut 

på rakan, in i en snäv högersväng, nästa snabbt vänster, full gas, 

jag skrek av lycka. Så här hade jag aldrig kört förut. Efter ett par 

varv började däcken skrika och man kände att man började få in 

rytmen i körningen och kontroll över bilen.

Euforisk gick jag in i depån, gick ur bilen och pratade uppspelt 

med mina nya lika lyckliga kamrater. 

Jörgen fick hänga med mig ett par varv lite senare under 

dagen. Han tyckte nog att jag körde på ganska rejält, för han 

blev så väldigt kissnödig, så jag fick köra in och släppa av honom 

i depån. Jag som alltid trott att man fyller på i en depå.

Därefter fick jag åka med Thomas i hans GTV, inte visste jag att 

det kunde gå så jäkla snabbt. Min farfar körde ju snabbt, men 

inte så här snabbt.

Jag fick blodad tand och följde naturligtvis med på nästa ban-

möte som var på Sviestad.

Fick också där hjälp under lugna halvtimmen med spårval av 

Björn som kunde banan ut och innan. Han gav mig superbra tips 

om hur man bäst tar sig igenom Torparsvängen.

Allt det här, att träffas, köra bana och snacka skit tycker jag 

är det suveräna med banmötena. Det är ju nästan som ett 

Kinderegg, tre önskningar i en. 

Jag hoppas verkligen att fler i klubben som inte kört bana 

någon gång, provar på detta. Att som glad amatör få höra sin 

egen bruksbil morra och framför allt känna på hur ens bil beter 

sig i olika situationer är inte bara roligt, utan även nyttigt. När 

man tar körkort skall man ha kört halkkörning, men man borde 

också lära sig mer om hur bilen uppför sig vid normalt väglag. 

Om fler bilister fick känna på bankörning, tror jag att en del 

olyckor kunde undvikas ute på vägarna.

Så när jag nu bytte till mina vinterdäck på däckförvaringen sa 

killen att mina framdäck var slut. Ja det var det värt svarade 

jag och han bara tittade frågande på mig. I sommar är jag på 

banan igen.

Jag har en sportbil, racing is in my 

blood.
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KNUTSTORP – BILTRANSPORTSLÄP

Denna gång hade jag lyxat till det och hyrt både dragbil och släp 

för att slippa köra med GTVn de över 50 milen det är enkel väg 

till Knutstorp från Stockholm. Det gav blodad tand och det är 

helt klart att föredra att traila bilen så jag började direkt att leta 

en bruksbil med drag vilket jag återkommer till senare.

Knutstorp bjöd på kanonväder hela dagen, ett par regndroppar 

(bokstavligen) lyckades dock ramla ner under förargenom-

gången på förmiddagen. Denna gång var det endast ett fritt 

träningspass innan kvalet som gick strax innan lunchen. Var 

av banan en gång efter att jag av någon anledning tvekade lite 

vid inbromsningen till första kurvan men ingen skada skedd, 

bara att ta ut svängen i gruset lite och köra upp på banan och 

fortsätta köra. 

KNUTSTORP – KVAL 

Hade ganska konsekventa tider och på varv 5 satte jag mitt 

snabbaste varv med tiden 1.14.77. Det innebar fjärde kvaltid från 

slutet av fältet med dryga sekunden fram till närmsta framför-

varande vilket var ett fall framåt som jag är helt nöjd med. 

KNUTSTORP – RACE 1 

I starten visade sig min tävlingsorutin på ett väldigt tydligt 

sätt. Blev omkörd av två bakomvarande innan första kurvan. 

Resultatet blev att jag fick tillbringa racet till att försöka ta 

tillbaka åtminstone en av de förlorade placeringarna vilket inte 

var så lätt. Hade flera försök på startrakan men lyckades inte 

hålla positionen in i första böj. Till slut fick jag en riktigt bra 

utgång på rakan och passerade och la mig i idealspåret innan 

inbromsningen till första kurvan. Detta skedde på sista varvet 

så jag fick nöja mig med att ta tillbaka en av de förlorade place-

ringarna. Lyckades med konststycket att sätta min snabbaste 

tid på varv 5 även under racet och det var exakt samma tid som 

på kvalet, dvs 1.14.77. 

KNUTSTORP – RACE 2 
Inför starten på race 2 var tanken att jag skulle vara lite mer 

på hugget men tyvärr blev det tvärtom. Om något ännu sämre 

start och passerade av enda bakomvarande bil. De första var-

ven låg jag rätt nära de två närmaste framförvarande bilar och 

började få läge för att försöka köra om när jag laddade lite för 

hårt in i den skarpa vänstern innan krönet före hårnålen och 

tappade bakvagnen och körde sedan av på insidan av kurvan. 

Lyckades hålla bilen i rörelse och tog mig över krönet på grä-

set och kunde sedan fortsätta racet. Då var alla möjligheter 

till avancemang borta så då kunde jag koncentrera mig på att 

försöka köra disciplinerat och hålla idealspår osv. Satte då min 

bästa tid för dagen som blev 1.14.39. På början av sista var-

vet kände jag lite glykollukt i första kurvan och trodde för en 

sekund att jag hade problem men då såg jag att ett av tätbilarna 

hade slagit av rejält på takten och förstod att det inte var min 

bil som gått sönder. Passerade den bilen efter halva varvet och 

undvek med ett nödrop sista platsen även i detta race. 

KINNEKULLE - BASTU

Körde ner till Kinnekulle på fredag eftermiddag och det var 
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varmt! Utan min till 100% fartvindsreglerade ventilation hade 

jag nog fått värmeslag efter 3 mil. Nu räckte det att stanna var 

tionde mil för att sträcka på benen och svalka sig, samt vädra ur 

bilen lite. I vanlig ordning var vi ett antal som slöt upp på kvällen 

och grillade, denna gång på Falkängens vandrarhem i Hällekis 

som verkligen kan rekommenderas.

På lördagen fortsatte det fantastiskt fina och varma vädret 

vilket påverkade både förare, bilar samt bana och bidrog med 

största sannolikhet till några av avåkningarna. Många, inklusive 

mig själv, ansåg att banan var ovanligt ”hal” och fästet betydligt 

sämre än vanligt. 

Dagen startade med ett väldigt lugnt pass med ”banvisning” för 

de som skulle gå licenskursen som klubben arrangerade. Då tog 

jag tillfället i akt för att åka ut och värma upp bilen samt känna 

på dagsformen på mitt lilla sorgebarn, (bak)bromsarna. 

Trots att jag justerade dem precis innan jag åkte så kändes de 

inte bra, dvs pedalen tog långt ner. Körde in i depån så snart 

jag konstaterat att jag skulle bli tvingad att justera bromsarna, 

ville inte få upp tempen för mycket i bakbromsar och avgas 

iom att det är rätt trångt därbak. Justeringen gick fint och jag 

tog på samma gång ”meka-i-depå-oskulden” vilket bara var en 

tidsfråga såklart.

På den fria träningen så kändes bromsarna bra men det kändes 

som jag skrev tidigare ”halt” överlag och jag hade lite problem 

med understyrning. Inför kvalet sänkte jag däckstrycket ca 0,4 

kg bak och ca 0,2 kg fram. 

KINNEKULLE - KVAL 

Efter justeringen av däckstryck var det bättre balans i bilen. 

Tiderna var rätt konstanta, dock satte jag min snabbaste kval-

tid, 1.05.51, redan på andra varvet vilket kändes lite skumt. 

Hade fritt i princip hela passet så det kan jag inte skylla på. 

Tiden innebar att jag fick starta tredje från slutet i det 18 bilar 

starka fältet med närmsta bil framför på dryga tiondelen snab-

bare tid. 

KINNEKULLE - RACE 1 

Inför racet funderade jag på om jag skulle sänka lufttrycket 

ytterligare i hopp om att få bättre fäste men beslutade mig 

för att inte göra det då jag trots allt hade bra balans i bilen. 

Eftersom jag gjorde så dåliga starter på Knutstorp senast så 

fokuserade jag en hel del på att göra en bra start och försöka 

behålla min placering. Som bonus siktade jag på att helst även 

ta mig förbi närmaste bil framför. Lyckades med detta och blev 

sedan rätt hårt uppvaktad under första varvet innan jag kunde 

öppna en liten lucka på startrakan. Höll sedan placeringen in i 

mål och min bästa varvtid blev 1.06.72. 

KINNEKULLE - RACE 2 

Pga att några bilar fått problem under första racet, kört av 

osv, så fick jag 11:e startposition av 15. Gjorde inte alls en lika 

bra start denna gång då min taktik med att försöka ta ”rygg” 

på bilen i startposition 10 misslyckade och de bakomvarande 

flög förbi på båda sidor. Efter ett par varv lyckades jag få en 

bättre utgång på startrakan än framförvarande och passerade 

innan vi kom fram till bron. Passerade ytterligare en bil senare 

under racet men den släppte i princip förbi mig så den hade 

förmodligen någon tillfällig driftstörning. Under detta race 

hade jag flera varv på höga 1.05. med 1.05.28 som bästa tid. 

Det är alltid kul när det går snabbare vartefter under dagen. 

Även hemfärden gick problemfritt, det var ju på eftermiddag/

kväll så värmen var inte lika påfrestande. 

ALFA MED DRAG

Efter denna bastuliknande upplevelse tog jag tag i dragbilsfrå-

gan och intensifierade mitt letande efter en ersättare till min 

156 SW i form av en nyare dito, helst med drag och nivåregle-

ring. Till saken hör att jag varit sugen på en 156 GTA sedan jag 

provkörde en sån för ca 2 år sedan. När det då dök upp en 156 

GTA SW med avtagbart drag till salu på klubbens hemsida så 

blev jag ”tvingad” att köpa den. 

FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA
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TRANSPORT TILL MANTORP 
När jag nu äntligen hade köpt en Alfa med drag ville jag testa 
ekipaget och hyrde jag ett biltransportsläp inför Mantorp trots 
att det är min närmaste bana. Jag hämtade släpet på fredag 
eftermiddag och åkte och lastade GTVn. Orutinerad som jag är 
att lasta och spänna fast bilen så tog det lite längre tid än jag 
trott. Fick därför ”umgås” med en massa andra bilister i köerna 
söderut från Stockholm innan trafiken började flyta bättre. 
Färddatorn visade på ca 1,1 liter/mil i snittförbrukning när jag 
var framme vid Sjögestads Motell strax efter 19.00 där kvällen 
tillbringades med övriga Alfistis genom att kolla på DVD och 
mingla på parkeringen.

MANTORP - SÄSONGSAVSLUTNING
Det var kanonfint väder på lördag morgon vilket skulle komma 
att hålla i sig hela dagen förutom några regnstänk vid förar-
mötet. På plats på banan passade jag vid lossningen av bilen 
på att kolla om det fanns någon glipa mellan förardörren och 
karossen. Konstaterade smärtsamt att mitt lillfinger inte ryms 

däremellan i varje fall... 

Jag hade sekreterare Lavesson som passagerare på den fria 
banvisningen och denna gång kändes bromsarna perfekta 
direkt vilket innebar att jag slapp depåmeka. Träningen gick ok 
men jag tyckte inte att fästet var optimalt så jag justerade ner 
däckstrycket ca 0,2 kg runt om. Fästet blev väl iofs inte bättre 
av att flera ekipage spillde kylarvätska på banan bl. a på grund 
av blåsta topplockspackningar samt att en kylare sprack vilket 
gjorde bl. a Pariserkurvan extremt hal. Jag gillar Mantorp då 
banan är både lång och bred vilket gör att man lätt får fritt 
varv både bakåt och framåt vid träning och kval. Lyckades med 
1.39.40 få åttonde kvaltid vilket innebar mitt i fältet av de 16 

som deltog i kvalet.

MANTORP - RACE 1
Det är lite lurigt på Mantorp då startrakan lutar nerför så man 
måste passa sig så inte bilen rullar framåt innan starten går 
vilket isåfall innebär tjuvstart. Då starterna gått sisådär tidigare 
tänkte jag försöka förbättra den punkten och vara med i star-
ten. Laddade dock på tok för mycket så det blev en del hjulspinn 

och det kom bilar från ”alla håll”. Vi var 3-4 i bredd in i första 
kurva och i vanlig ordning ”fegade” jag ur och tappade därige-
nom flera placeringar. Hade dock ett kul race med en fight med 
framförvarande bil där jag försökte bromsa mig förbi i slutet av 
dragracerakan viket först misslyckades. Dvs jag kom för djupt 
in i kurvan och tappade tillbaka placeringen direkt. Varvet efter 
lyckades jag hålla en tightare linje och höll mig framför resten 
av loppet och slutade på 8:e plats i klassen, totalt 13:e plats med 
1.39.90 som bästa varv.
Innan Race 2 kom Åke Nyberg fram och gav mig tips om att vara 
mjukare på gasen genom kurvorna. Han hade noterat att jag 
skickade ”morsesignaler” med gasen genom Pariserområdet. 
Såna iakttagelser och tips emottas tacksamt av en gröngöling 

som undertecknad!

MANTORP - RACE 2
Denna start försökte jag ta det lite lugnare med gasen vilket 
innebar att jag inte fick hjulspinn men då gick det tydligen för 
sakta då jag ändå blev omkörd innan första kurvan. Försökte 
anamma Åkes tips och bilen kändes mycket stabilare (dvs 
mindre nervös) genom kurvorna. Lyckades även denna gång 
ta tillbaka en placering genom att bromsa mig förbi i slutet 
på dragracerakan och slutade på 7:e plats i klassen, totalt 12:e 
plats med 1.40.29 som bästa varv.

SUMMERING AV SÄSONGEN
Då jag summerar premiärsäsongen konstaterar jag att jag har 
uppfyllt min målsättning vilket var att ta mig till start och mål 
i samtliga race. Det känns även som att jag under säsongen 
utvecklat körningen i rätt riktning så att jag utnyttjar bilens 
kapacitet bättre nu än i början av säsongen, även om det finns 
mer att hämta. Till nästa säsong gäller det att fortsätta att 
försöka sänka varvtiderna och framförallt göra betydligt bättre 
starter.

När jag jämför att tävla med att åka på banmöten så finns det 
vissa skillnader. Kostnaden ökar något men det består främst i 
engångskostnad för skyddsutrustning. De löpande kostnaderna 
har egentligen bara ökat med 400 kr per banmöte vilket är den 
extra anmälningsavgiften till CAR Challenge. Sedan kan det ju 
naturligtvis bli mycket dyrare beroende på vilken målsättning 
man har osv. Det har dessutom varit väldigt roligt att lägga till 
tävlingsmomentet med allt vad det innebär, jag rekommende-
rar verkligen alla som tycker det är roligt att köra på bana att 
prova. Det som är negativt är möjligtvis att man går miste om 
en del av det sociala på banmötet. Det beror på att man är mer 
fokuserad på att verkligen vara klar när det är dags att köra, det 
är ju inte ok att köra ut på banan 2 min efter starten har gått 
medan det är fullt möjligt om man inte tävlar och kör i klass A, 

B eller C.

För närvarande funderar jag på vilka modifieringar och juste-
ringar som jag ska göra under vintern och det lutar åt någon 
form av effekthöjning eventuellt kombinerat med viktsänkning. 
Vi ses på startlinjen nästa år!
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INFORMATION&AKTIVITETER

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.

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
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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.

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.
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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.

2 ALFA ROMEO-MILANO 
AV MICHAEL FROSTICK
PRIS 400:- PLUS FRAKT

1
2

3

4 5 6

7 8 9
10

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

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.

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.

NOSTALGIA&BÖCKER

16

17

15

18

1411 12 13

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.

Club Alfa Romeos 
boklåda

För tillfället är flera utav titlarna som 

presenteras här slutsålda eller näst 

intill.

Så bli inte allt för ledsna om det är 

problem med julklappsleveranserna.

Lagret kommer att fyllas på igen i 

det snaraste samtidigt som några av 

titlarna tyvärr är slut hos förlag. Vi 

väntar också några nya titlar bland 

annat How to Powertune Alfa Romeo 

V6 engines som skall komma ut runt 

årsskiftet eller i början av 2007.

Önskemål och synpunkter emottages 

som vanligt tacksamt.

Med vänliga hälsningar

Björn Nilsson

bokhyllan@alfaromeo.org
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Till Tekniska Spalten har inkommit en läsarfråga! Det är Igino 

Cazzola som oskyldigt undrar varför de högre växlarna ligger 

tätare i växellådan än de lägre. Många av KB:s läsare vet säkert 

att det vanligtvis är mindre steg mellan 4:an och 5:an än mellan 

första och andra växeln, och har liksom Tekn. Red. accepterat 

detta som ett naturligt faktum. Men varför? 

I ungdomligt övermod beslöt sig Tekn. Red. för att bredda frå-

geställningen något, till: Hur väljer man passande utväxlings-

förhållanden i Alfans ”scatola cambio”? Det visade sig raskt att 

det fanns många faktorer, som påverkar hur man dimensionerar 

växellådans ”rapporti”. Här följer ett försök att utreda detta 

mycket intressanta problem, i en sammanställning som absolut 

inte gör anspråk på att vara fullständig.

BEGRÄNSNINGAR

Till att börja med kan man konstatera att antalet växlar i lådan 

är begränsat, vanligtvis till 5 eller 6. Undantag finns, t ex har 

den senaste Lexusmodellen en automatlåda med 8 (åtta!) fram-

åtväxlar. Större lastbilar har ofta 12 steg, åstadkomna genom 

att seriekoppla fler växellådor. Vi begränsar oss i fortsättningen 

här till det vanligaste antalet, 5. 

Fordonets användningsområde spelar en avgörande roll. En 

bil som förutsätts dra husvagnar uppför Alperna måste med 

nödvändighet ha en låg 1:a, och antagligen lägre växlat även i 

övrigt. En Autobahn-slukare å andra sidan förväntas klara hög 

fart med måttligt varvtal, helt andra krav. För enkelhets skull, 

och för att det är roligast, kommer fortsättningen att behandla 

de speciella krav man ställer på utväxlingarna i banbilars växel-

lådor.

DEFINITIONER

Utväxlingsförhållande är definitionsmässigt ingående varvtal 

delat med utgående varvtal, alltså i = nin/nut. Ett högt utväx-

lingsförhållande i växellåda och/eller slutväxel innebär alltså 

att motorvarvtalet reduceras i transmissionen, och resulterar 

i låg fart på bilen. 

- Men, i normalt språkbruk menar man vanligtvis att en låg 

utväxling ger låg fart... Därför kommer jag i denna artikel att 

skilja på det invanda begreppet utväxling och det matematiskt 

korrekta utväxlingsförhållandet, i. En låg slutväxel ger alltså 

låg toppfart, eftersom den har ett högt utväxlingsförhållande. 

Kristallklart?

MÅLSÄTTNING

Strävan är ytterst en så kort varvtid som möjligt, vilket i sin tur 

kräver att motorn ”alltid” hålls inom det varvtalsområde, då 

den ger drivhjulen bästa dragkraft, Fh. Denna är proportionell 

mot motorns vridmoment och det totala utväxlingsförhållandet 

mellan motor och drivhjul. Med ett begränsat antal växlar bör 

dessa fördelas så att motorn kan hållas på gynnsammast möj-

liga varvtal.

ALL VÅR BÖRJAN BLIVER SVÅR

På flesta tävlingsbanor har man ytterst sällan användning av 

en normal första växel. Så vitt denne skribent kan erinra sig har 

han nyttjat 1:an under körning på en enda ”bana”. På Tullinge 

flygfält fanns 1984 en improviserad bana med en extremt snäv 

hårnålskurva, där den rätt höga ettan i en GTA-låda kom väl till 

pass... 

Helst borde alltså första växeln på en banbil kunna väljas så 

hög, att den verkligen kom till nyttig användning i banans lång-

sammaste parti. Vad sägs om en 1:a som når drygt 100 km/h? - 

Perfekt, om det nu inte var det där med starten... Med en första 

växel anpassad för Gelleråsens hårnålskurva, skulle sannolikt 

vår racer lämnas hjälplöst akterseglad då starten går. Dags för 

den första kompromissen: 1:an måste väljas för att ge accep-

tabel acceleration från stillastående, vilket tyvärr i allmänhet 

innebär att den bara kommer till användning just i starten... För 

långlopp, eller vid rullande start, skulle den extremhöga ettan 

däremot kunna fungera!

TOP GEAR

Högsta växeln är aningen lättare att välja. Den bör anpassas så 

att drivhjulen har maximal dragkraft under den tid vi åker på 5:

an, dvs från det att växeln åker i, till dess det är dags att bromsa 

efter banans snabbaste parti. Ofta sammanfaller detta med att 

motorn nått sitt maxvarv precis i slutet på längsta raksträckan, 

men helt självklart är inte det heller... Valet är dessutom bero-

ende av vilken utväxling 4:e växeln har. Alltnog, tills vidare 

räknar vi med ca 170 km/h som mest på den aktuella banan, och 

ser om vi kan nå max-varv, 7500 rpm samtidigt.

OCH SÅ VAR DE BARA TRE...

Nu är det dags avslöja vilken bil som får utgöra vårt exempel: 

En 1600 Jr, trimmad till 143 hp vid 6500 rpm, och med tillgång 

till ett par slutväxlar och två växellådor, en standard och en 

med GTA:s tätstegade drevsats. Dessutom kan vi välja bland två 

utväxlingsförhållanden för högsta växeln.

Vi siktar på en 1:a som når ca 65 km/h, för att få skaplig sprutt 

iväg från startplattan. Med 5:an bestämd av banans snabbaste 

raksträcka,  återstår alltså bara tre växlar som på bästa sätt 

skall fylla fartområdet från 65 och uppåt, till den fart då 5:an 

tar över.

BILD 1
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FART/VARVTAL-DIAGRAM

En snabb överblick får man genom att rita upp ett diagram över 

varvtal och hastighet. Hur man gör detta har tidigare beskrivits 

i KB, så här förvisas matematiken till Bilaga 1! 

Vi tittar först på standard växellåda & slutväxel samt behändiga 

13”-däck, vilket ger följande indata, och leder till diagrammet i 

bild 1!

Växlingspunkterna markeras med vertikala linjer från maxvarv 

på varje växel och gör det lätt läsa av vilket varvtal man hamnar 

på efter att ha växlat upp till nästa steg. Diagrammet avslöjar 

att även med dessa små drivhjul är 5:an onödigt hög, och även 

om man ”tokvarvar” till 7500 rpm på ettan når vi bara ca 50 

km/h.

Om motorn inte gillar 7500 rpm, utan vi kanske vill växla 1000 

varv tidigare, ser det ut som i bild 2. Nu sjunker varvtalet oro-

ande lågt vid växlingarna, nedåt 4000 rpm vid växling till 2:

an och 3:an. Det är långt från säkert att motorn har nämnvärt 

med ork i det området, men om detta säger den här typen av 

diagram ingenting. Vad som krävs är...

...EN MER AMBITIÖS ANALYSMETOD

För att ge bättre underlag till utväxlingsvalet måste vi ta hän-

syn till motorns effekt- eller momentkurva, Bild 3.  Det gör man 

lämpligen genom att beräkna och rita upp dragkraften, som 

drivhjulen ger på olika växlar och varvtal. Kraften som däcken 

överför till asfalten är ju till slut det som får bilen att förflyttas, 

så det är den vi vill åt! Bild 4.

Beräkningsmetoden beskrivs i Bilaga 2. Den allmänna principen 

är följande: Utgå från motorns momentkurva, alltså vridmo-

ment vid olika varvtal. Om endast effektkurvan finns tillgänglig 

går det lika bra, ty moment och effekt är egentligen uttryck för 

samma sak. Därefter beräknar man hur stort vridmomentet blir 

på drivhjulen, vid olika varvtal. Detta görs för alla växlar. Med 

hänsyn till däckens diameter omvandlas drivhjulsmomentet till 

dragkraft, och de resulterande kurvorna ritas upp i ett hastig-

het/dragkraft-diagram.

DRAGKRAFT

Bild 5 beskriver dragkraften på olika växlar hos vår virtuella 

GT 1600, med rödmarkeringen vid 7500 rpm. Idealet vore att 

växla upp först då dragkraftskurvorna skär varandra, alltså när 

dragkraften på nästa växel är högre! Som synes är detta sällan 

möjligt med standardväxellådan. Först vid växling från 4:an till 

5:an kan vi uppnå detta idealtillstånd, men då är bilen uppe i ca 

165 km/h och högsta växeln utnyttjas endast en kort stund till 

170 km/h, som enligt förutsättningarna var högsta fart vi kan 

räkna med...

VÄXELKURS, ELLER OPPVÄXLING FÖRDRÖJER

Utväxlingsförhållande 1:an 3.304 : 1

2:an 1.988:1

3:an 1.355:1

4:an 1:1

5:an 0.791:1

Utväxlingsförhållande, slutväxel 4.55:1

Däckens rullningsradie 0.27 m

BILD 2

BILD 3

BILD 4



Längst ned i diagrammet är ytterligare tre kurvor inritade, 

underifrån:

* Tunn blå, horisontell linje. Rullningsmotståndet, alltså den 

kraft som behövs för att skjuta bilen på plan mark. Denna är i 

stort sett oberoende av hastigheten.

** Ljusröd linje. Luftmotståndet. Som bekant ökar denna kraft 

med kvadraten på hastigheten.

*** Tjock blå linje: Summan av de två ovannämnda. Denna linje 

skär 5:ans dragkraftskurva vid 210 km/h. Vid den hastigheten 

går alltså all dragkraft åt för att övervinna rull- och luftmotstån-

den, inget finns över till acceleration, utan skärningspunkten 

markerar bilens toppfart.

MERA SNURR

Vad prova härnäst? -Jo, vi byter till en ”kortare” slutväxel, med 

utväxlingsförhållandet 5.12:1, bild 6. Alla kurvorna förskjuts 

åt nordväst, farten sjunker och dragkraften ökar på växlarna, 

vilket verkar lovande! 

Toppfarten på högsta växeln är dock fortfarande ”onödigt” hög 

för den bana vi studerar, så vi provar med en lägre 5:a, 0.86:1. 

Dess gröna kurva är också inlagd i bild 6. Det intressanta områ-

det finns förstorat i bild 7, och visar hur denna kombination ger 

7500 rpm precis då det är dags kasta ut ankaret! Här kan man 

också konstatera att det inte lönar sig att dra ända till maxvarv 

på 4:an, ty med 0.86-utväxlingen finns det mer dragkraft att 

hämta på 5:an. Men bortsett från det sköna ylandet från motorn 

vid 6000 varv då 5:an åker i, ger modifieringen förmodligen 

inte mycket i form av bättre prestanda

 

TÄTARE STEGNING, BREDARE LEENDE

Alltnog, vi behåller slutväxel 5.12 och 5:a på 0.79 samt kryddar 

med GTA-växellådan. De tre första växlarna är högre, 4:an kan 

ju inte ändras och vi har valt att använda samma 5:a som med 

standardlådan.

Bild 8 visar en tydlig förändring, så till vida att gapen mellan 

växlarna har reducerats märkbart. Hoppet mellan 1 & 2 och 2 & 

3 har krympt ordentligt och från 3:an och uppåt har man närapå 

ideala förhållanden, eftersom kurvorna skär varandra! 

Men, eftersom högre fart på de lägre växlarna ger lägre maxi-

mal dragkraft, leder den tätstegade lådan verkligen till bättre 

prestanda och kortare varvtider? Svaret verkar inte självskri-

vet, men förhoppningsvis kommer det i nästa nummer av KB! 
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 Växel Standard GTA

 1 3.30 : 1 2.54:1

 2 1.99:1 1.70:1

 3 1.36:1 1.26:1

BILD 5

BILD 8

BILD 6

Klart är i alla fall att det känns och låter mycket bättre, om det 

är tätt mellan växlarna!

GLESSTEGAD VÄXELLÅDA?

Avslutningsvis, åter till Iginos fråga. Låt oss vända på verklighe-

ten och projektera en växellåda där stegen mellan växlarna blir 

allt större ju högre upp man kommer! Så här kanske?

Som bild 9 och 10 illustrerar ger stegningen säkert superbt drag 

upp till 100 km/h, utan tvekan bättre än den tätstegade versio-

nen i bild 8. Men sedan tar det roliga slut. Ju högre hastighet, 

desto mindre överskott av dragkraft finns till förfogande, och 

desto större blir inverkan av förlorad dragkraft. Vid 100 km/h 

ger den täta lådan ca 3800 N, som sjunker kontinuerligt till 

3000 vid 125 km/h. Den ”glesstegade” växellådan har ca 3600 

N till förfogande vid 100, och rasar omgående till 2800 N vid 

växling till 4:an. Den orkar sedan aldrig över 3200 N under 

resan upp till 125 km/h. Ingen tvekan vilken bil som är raskast 

mellan 100 och 125 km/h! 

I NÄSTA AVSNITT KOMMER YTTERLIGARE FAKTA I MÅLET!
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Bilaga 1, Fart/varvtal-diagram

VI BEHÖVER VETA:

Utväxlingsförhållanden i växellådan, iv och slutväxeln is. 

Däckens rullningsradie, rd.

Utväxlingsvärdena finns förhoppningsvis i instruktionsboken, 

rullningradien i däcktillverkarens dokumentation. Annars kan 

man mäta däckets omkrets och dividera med 2π. 

Välj ett varvtal n (varv per minut), att använda i beräkningen, t 

ex motorns maxvarvtal.

Hastigheten på en viss växel är:

v=120*n*rd*π /iv *is*1000 (km/h) (1)

Beräkna farten på varje växel, pricka in ett fart/varvtal-diagram 

och dra linjer till punkten 0,0. Klart! 

Bilaga 2, Fart/dragkraft-diagram

VI BEHÖVER VETA:

Samma data som i Bilaga 1, plus motorns vridmomentkurva. 

Om endast varvtal/effekt finns tillgängligt räknar man om till 

moment med formeln:

Mm = P*30000/π*n (Nm)  (2)

Mm är vridmomentet i Nm

P är effekten i kW

n är motorvarvtalet i varv/minut

Läs av vridmomentet vid olika varvtal, kanske var 500:e varv, 

och beräkna dragkraften och hastigheten:

Fh = Mm*iv*is/rd  (N) (3)

v=120*n*rd*π /iv *is*1000 (km/h) (1)

Resultatet blir alltså fem tabeller, en för varje växel. Exempel:

Då alla tabeller är klara är det bara att pricka in dragkraften på 

Y-axeln och hastigheten på X-axeln i ett diagram. Se bild 5!

 Standard Inverslådan Gino 

 Växel Utväxlingsförhållande Steg till växel Utväxlingsförhållande Steg till växel

 1 3.30 : 1  2.51:1 

 2 1.99:1 1.66 1.98:1 1.27

 3 1.36:1 1.46 1.46:1 1.36

 4 1:1 1.36 1:1 1.46

 5 0.79:1 1,27 0.60:1 1.66

 Växel 3 Std växellåda, 0.79 Slutväxel 4.55 Rullningsradie 0.27m

 Varvtal rpm Hastighet km/h Vridmoment Nm Dragkraft N

 5000 83 148 3369

 5500 91 163 3733

 6000 99 164 3743

BILD 9

BILD 10
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1. CAR 50 år! Det romerska tecknet 

för talet 50 ingår i beteckningen för 

en speciell typ av Otto-motor. Vilken 

av följande tillverkare har framställt 

många sådana motorer?

1 Briggs & Stratton

X McLaren

2 Hundai

2. Tillverkaren av denna motor finns 

i ett land där författaren till böckerna 

om den ojämförlige betjänten Jeeves 

bodde större delen av sitt liv. Vad 

heter Jeeves husbonde?

1 Peter Whimsey

X Archie Goodwin

2 Bertie Wooster

HJULNÖTTER! 
EFTERSOM KB TYCKS HA ÅTERUPPSTÅTT, SER NÖT-RED INGEN ANNAN RÅD ÄN 
ATT ÅTER VÄSSA TANGENTBORDET OCH FÖRSÖKA SPRIDA LITE HUVUDBRY. SOM 
VANLIGT KOMMER SVAR I FORM AV EN TRÅKIG RAD MED ENBART 1, X, 2 ETC ATT 
GRANSKAS KORREKT, MEN OENGAGERAT. DÄREMOT, BIDRAG SOM ÅTFÖLJS AV 
SYNPUNKTER, KOMMENTARER ELLER ENVISA FÖRKLARINGAR, BEHANDLAS MED 
ENTUSIASM, MEN SJÄLVFALLET OERHÖRT RÄTTVIST!

SVAR SKALL VARA NÖT-RED TILLHANDA SENAST DEN 5 JANUARI ÅR 2007. ADRESSER 
ÅTERFINNS PÅ SLUTET, EFTER SISTA FRÅGAN. BIDRAG VIA E-POST KOMMER ATT 
KVITTERAS, SÅ DU VET ATT DIN VINNANDE RAD KOMMIT FRAM!

LYCKA TILL!

3. Ovannämnda fiktiva person tog 

ofta sin ”two-seater” på sina resor. 

En oerhört envis tillverkare av huvud-

sakligen denna typ av fordon har sitt 

högkvarter i:

1 Dagenham

X Malvern

2 Turin

4. Envis som vad då? Vad brukar 

man säga? 

1 En borstbindare

X En röd gris

2 En åsna

5. Envis? En vis man uttalade för 

länge sedan ”Och ändock rör hon 

sig”. Vilken omkrets har hon?

1 60 cm

X 1600 m

2 4000 mil

6. Tidigare definierades en meter 

som längden av ”arkivmetern”. Denna 

förvarades i huvudstaden till ett land 

med en berömd tävlingsbana. Vilken 

av dessa kurvor ingår i denna? 

1 Mulsanne

X Paddock Hill

2 Eau Rouge

TEKNIK

7. Kurvan på kamaxelnockarna öpp-

nar ventilerna, som oftast stängs av 

fjädrar. Det finns dock en typ av ven-

tilmekanism som klarar sig utan fjäd-

rar. Vad kallas denna? 

1 Despotisk

X Desillusionerad

2 Desmodromisk

8. Utan ventiler var den första 

Saabens 2-taktare. Så småningom 

kom en modell som hette 93F. Vad 

stod F för?

1 Framhängda dörrar

X Förstorat baksäte

2 Fyrtakt

9. Apropå ovanstående, vad heter 

denna skönhet?   

1 Maserati Gran Sport

X Maserati 250 F

2 Maserati Quattroporte

10. Vilket av följande bilmärken tillhör 

inte Fiat?

1 Maserati

X Lamborghini

2 Ferrari

11. De två märken som idag ägs av 

Fiat har båda haft en av följande kon-

struktörer anställd. Vilken?

1 Carlo Abarth 

X Giotto Bizzarini

2 Gioacchino Colombo 

12. En av dessa konstruktörers för-

namn leder osökt tanken till en av 

de stora italienska kompositörerna. 

Vilken av dessa operor är hans verk?

1 Aida

X Wilhelm Tell

2 Tosca

13. Apropå bakverk och sång, vem 

framförde visan om Bagar-Berta? 

1 Bernt Dahlbäck

X Anders Eriksson

2 Lasse O´Månsson

14. Under det andra decenniet på 

1900-talet förekom en pjäs med nam-

net Berta. Vad var det för något? 

1 En satirisk teaterföreställning

X En av spelmarkerna i ett populärt 

 sällskapsspel

2 En långskjutande kanon

15. Vem fa´n är Nisse Hult?

1 Smålänning, bosatt nära Eksjö

X Omtalad icke-fuskare

2 Numer hädangången snidare av 

 träfigurer

16.  En riktig snidare var mannen på 

bilden. Han råkade emellertid i onåd 

hos katolska kyrkan. Orsaken?

1 Hans studier av människans 

 anatomi

X Hans flygmaskinskonstruktioner, 

 t ex helikoptern.

2 Hans krigsmaskiner

17. Utan stjärtrotor snurrar en heli-

kopter hjälplöst runt i cirklar. Men, 

vilken cirkel styr spårvalet genom 

Kvarnkurvan?

1 Grundcirkeln 

X Kostcirkeln

2 Friktionscirkeln

18. Apropå fortkörning, det år då 

Apollo 11 for till månen med närmare 

40 000 km/h, vilken fartgräns hade 

svensk motorväg?

1 90 km/h

X 110 km/h

2 130 km/h

19. Betydligt långsammare gick det 

i motorismens barndom. I vilket land 

var det lag på att en man med röd 

flagga skulle gå framför bilen och 

varna andra trafikanter? 

1 Ryssland

X England

2 Norge

20. Alla länder ovan producerar råol-

ja, men vilken av följande oljor har 

varit populär som smörjmedel i meta-

noleldade fyrtaktare?

1 Olivolja

X Ricinolja

2 Kolja

Svar skickas till:
orso@bredband.net 

eller
Björn Sandberg

Hangarv. 3, 183 66  TÄBY
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Nr 3/93, svar på insändare:
HURRA! - Äntligen någon som lyckas sätta 

fingret på pudelns kärna! Här har frågor som 

klubborganisation och verksamhet, banmöten 

och Alfa-känslans vara eller icke vara diskute-

rats fram och tillbaka, men så kommer Håkan 

Nilsson och ställer frågan som är så central och 

grundläggande att ingen har tänkt på den: - Vad 

har plattan på GTV6:ans huv för funktion? 

Tänk vad skönt att det finns medlemmar med 

förmågan att leda diskussionen bort från onö-

diga sidospår. Något svar har jag naturligtvis 

inte (Håkans imponansteori har dock vissa 

poänger), men jag ser med spänning fram emot 

den heta debatt som väl kommer att följa... 

Lars Tersmeden 

Jag kan bara inte låta bli att själv gå in i 

denna debatt. Vi måste lösa gåtan med plat-

tan på huven! Jag tror personligen att huven 

ursprungligen var tänkt att förses med en 

löstagbar väska (som handskfacket i 90:an) 

i drygt A4-format, 3 cm hög och avsedd för 

förvaring och uppvärmning av färdkosten, t. ex. 

en pizza! /Red. 

Lömska påhopp ledde 
till avställardebatt
År 1995 deltog chefredaktören i den 

populära Färilaträffen, något som KB:s 

teknikredaktör inte hade möjlighet till. 

Som om inte denna förlust varit svår nog 

att uthärda, vad vad sägs om de mentala 

knivstick, som utdelades av Färilagänget, 

och spriddes till samtliga KB-läsare av 

Red.? Så här skrev han i sitt reportage 

från Hälsingland: 

Hälsingska knepigheter 
Efter rundturen återsamlades vi vid 

hembygdsgården. Nu var det dags för 

Hälsingska knepigheter med mer eller 

mindre Alfa-anknytning. Dvs det var 

dags för tipspromenaden. 

Svåraste frågan var vilken av tre väl-

kända figurer som åker gammal Volvo 

automat vintertid! Vem kunde tro att 

det var Björn Sandberg? När en av våra 

mest rättrogna tillåter sig sådana avsteg 

från den krokiga vägen blir man riktigt 

bekymrad. (Återkommer till detta ämne 

en annan gång). 

     

Omöjliga utslagsfrågor 
Utslagsfrågorna var i vanlig ordning helt 

omöjliga. Jag begriper inte var Färila-

Bättre förr?
Klöverbladets teknikredaktör tittar i backspegeln Del 3

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:

pojkarna hittar alla märkliga prylar? Bl 

annat var det en tingest som liknade en 

förlossningstång men antagligen skulle 

föreställa något specialverktyg för okänt 

bilfabrikat. Svaret var lika enkelt som 

förbluffande: TÅNG! Ja, du milde - man 

är ju helt utan rimliga möjligheter att nå 

prisbordet med sådana skamgrepp! 

Om man inte gör följe med Ralf Bergman 

förstås. Denne mycket kunniga Alfista 

klarade i vanlig ordning flertalet av frå-

gorna och vann förtjänstfullt första pri-

set. Att sedan resten av Bergmanska 

laget tog resten av prisbordet var bara 

en naturlig följd... 

Ordningen återställd 
Förra året var, i en liten detalj, en besvi-

kelse! Gräddbakelsen saknades. Ni vet 

en sådan där rejäl bit rulltårta med hem-

lagad sylt och försedd med en ordentligt 

tilltagen driva av vispad grädde ovanpå!!! 

Nu var den tillbaka! Ordningen var, till 

min, och många andras synbara förtjus-

ning, med andra ord återställd. Så vem 

kan missa nästa års Färilaträff? Inte blir 

det undertecknad i alla fall. / Red. 

FORTSÄTTNING FR. FÖREGÅENDE NR.

BACKSPEGELN

KB nr  6/93. Insändare, svar och genmälen:
AJJ! - Inte nog med att jag gick miste om 
Färilaträffen, så får jag höra att det serverades 
rulltårta i år igen. Och, som om inte det räckte, 
sedan uppdagas att jag utsatts för den nesli-
gaste smutskastning från arrangörernas sida, i 
form av tipsfrågor beträffande mitt färdmedel 
på vinterhalvåret! Om endast Färilabesökarna 
fått ta del av den hemska sanningen hade den 
kanske fallit i glömska, så att jag kunnat resa 
mig igen, men vad händer? – Jo, redaktören 
tilldelar den redan kullknuffade några rejäla 
sparkar genom att i KB ta upp samma skamliga 
historia på nytt... Visserligen säger sig Red. vara 
bekymrad, men hotar i samma andetag att ta 
upp ämnet igen! 

Attack! Anfall lär ju vara bästa försvar, så här 
följer nu en fullständig redogörelse för samtliga 
styrelsemedlemmars bilinnehav, och jag börjar 
då självklart med Red Eriksson själv: Vet ni vad 
han åker i till vardags? – Jo, ett tungt, trögt, trist 
och tyskt transportmedel! Med automatväxel! 
Och som om inte det var graverande nog, har 
han lagt ned ett jättearbete på att finna just detta 
exemplar! Oräkneliga telefonsamtal, resor kors 
och tvärs, allt för att hitta just detta tunga, tröga, 
trista, tyska... (Jag köpte min vinterbil på två 
minuter, osedd, med ett (1) telefonsamtal). 

Här skulle nu följa avslöjande detaljer om Kassör 
Rasks bilbestånd, men jag inser det menings-
lösa i detta försök. – Även om jag väntade till 
sista skälvande pressläggningsögonblicket så 
skulle Leffe hunnit byta bil flera gånger innan 
KB kom ut... 

Antagligen har jag nu tangerat gränsen för 
Redaktörens tålamod, så fortsättningen av arti-
keln får anstå.
Björn Sandberg

 
Redaktörssysslan är i sig fylld av vedermödor. 
Och inte blir det bättre när arga läsare går till 
attack på det sätt som B Sandberg gör i sin 
insändare! Jag har ju bara redogjort för den 
exakta verkligheten som den såg ut i Färila... 

Sedan detta unkna påhopp om mitt bilinnehav  
– jag bara önskar att Herr Sandberg lagt ner lika 
mycket möda till sitt bilinköp som han gjort i 
denna insändare – förhoppningsvis hade resul-
tatet då blivit ett annat, mer intressant bilmärke
/ Red.

 

Den sanne Alfa-entusiasten kör endast Alfa 
Romeo. Tvingas han av omständigheterna att 
transportera sig i annat märke sätter han en ära 
i att inte på något sätt sprida glans över det mär-
ket – lämpligen genom att välja det rostigaste, 
mest oaptitliga exemplar som går att uppbringa. 
/BS 

Jag måste erkänna att Du lyckades – nå´t värre i 
bilväg har jag aldrig sett. Men – Du måste förstå 
att vi i Din omgivning lider...
/Red.

 

Tack för berömmet. Skönt att lyckas ibland!
/BS 

Stöööhhn!
/Red

Hah! 
/BS

Fotnot: Denna verbala envig ägde rum i 

KB nr 6/93 och dolkarna som ven genom 

luften var Redaktörens bärbara dator. 

Denna kastades fram och tillbaka mellan 

kombattanterna, varje gång fylld med 

nya giftiga argument. – Vänligen obser-

vera vem som fick sista ordet!

Ovan återgivna batalj blev upptakten till 

den rysliga avställardebatten, om hur 

förkastligt eller lämpligt det är att låta 

Alfan vila på vinterhalvåret. Stormens 

vågor hade dock varit ännu våldsamma-

re tidigare. Så här noterade Red. apropå 

detta:

ARNA-debatt 
härjade svårt
Nya medlemmar har kanske reagerat på 

den “avställardebatt” som nyligen härjat 

på insändarspalten. Men denna var rena 

sällskapsleken i jämförelse med ARNA-

debatten. Det var när Alfabilar skulle 

byggas med delar från japanska Nissan 

– vilket liv! ARNA-bilar skulle definitivt 

inte tillåtas i klubben – på den tiden var 

det krav på att äga en Alfa för att få vara 

medlem! Det fanns naturligtvis andra 

åsikter som var mer generösa... 

Därmed avlutar vi glimtarna från 

Klöverbladet under 90-talets första 

hälft. Kanhända har de inspirerat någon 

till att fatta tangentbordet för att liva 

upp de kommande utgåvorna?
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Thommy Staffan
och alla andra på KBs redaktion

önskar Er alla 

En Riktigt God Jul
    &

Ett Gott Nytt Alfa-år!

INFO&NYA MEDLEMMAR

Klöverbladet produceras av Tricstar • www.tric.se

NYA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA TILL

AHLSKOG SEBASTIAN STOCKHOLM ALFA ROMEO 147 2.0

AHLQVIST JOHAN TROLLHÄTTAN ALFA ROMEO 1750 GTV,  75 TS -89

ANDERSSON ANDERS SKIVARP ALFA ROMEO 75  3.0 V6 -91

ARIVDSSON HANS GRANGÄRDE 

ASKNERT ULF LINKÖPING ALFA ROMEO GTV 3.0 -98

BERGH FREDRIK MALMÖ ALFA ROMEO 156 1,8 TS -99

BERGSTRÖM LARS SUNDBYBERG 

BOJANIC PREDRAG BOHUS ALFA ROMEO SPIDER 2000 -85

BÄCKSTRÖM STEFAN GÖTEBORG ALFA ROMEO SPIDER V6 -96

CAGLIESI ANDREA VÄRMDÖ ALFA ROMEO 166 2.0 TS -00

DUUS ROLF VÄSTRA FRÖLUNDA ALFA ROMEO GT

HAARAKA ILPO STÄLLDALEN ALFA ROMEO 164 3.0 V6

HÅKANSSON ROBIN LUND ALFA ROMEO 156 2.0 TS

JACKLER PAUL TRELLEBORG ALFA ROMEO ALFETTA GT - 78

KARLSSON RICHARD TORSLANDA ALFA ROMEO SPIDER -01

KLAHR GÖSTA TRANÅS ALFA ROMEO 164 Q4 -95

KÄRNBO TORBJÖRN GÖTEBORG 

LANDBERG NIKLAS NORRKÖPING 

LINDQVIST CALLE ÄLTA 

LINDSTRÖM HUGO SOLLENTUNA 

LINDSTRÖM THOMAS STOCKHOLM 

LÖWENHAMN ERIK ÅKERSBERGA ALFA ROMEO 33 1,7 QV -88

MOSSBERG BENGT HANNINGE 

NORD GERT TROSA ALFA ROMEO GTV CUP  TS -01

NYLANDER YNGVE DEGEBERGA ALFA ROMEO 166  -99

ODNÄS MARKUS ALINGSÅS ALFA ROMEO 75  2,5 V6

OLSSON PER MALMÖ 

PAGELS-FICK GÖRAN DANDERYD ALFA ROMEO GTV 2.0 OTB

POEDTKE RENE GUSTAVSBERG ALFA ROMEO 164 QV -91

PETTERSSON JONNY GÖTEBORG 

ROOS CLEAS-GÖRAN SUNDBYBERG 

SAMUELSSON BENGT GÖTEBORG ALFA ROMEO 156 SW -02

SMITH PETER MÖLNDAL ALFA ROMEO 156 2.0 TS

STÅHLGREN FREDRIK GÖTEBORG 

TROUIN ROBERT ÅKERSBERGA ALFA ROMEO 156 JTS 2.0 TI SW -04

SVENSSON PER-ERIK SOLLENTUNA ALFA ROMEO 156 -04

WESSELY ALEXANDER STOCKHOLM ALFA ROMEO 156 2,5 V6

VIEWEG LENNART VALBO 

WIDMARK ROGER SUNDSVALL ALFA ROMEO SPIDER -84

WINTER NIKLAS STOCKHOLM 



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,  GRÄSTORP Japit, Storgatan 22, 0514-121 25,  HELSINGBORG LANIBIL, 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 ROLF CARSTENS, BERGABOVÄGEN 7, 133 37 SALTSJÖBADEN POSTTIDNING B


