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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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Äntligen, äntligen har ni ett rykande färskt och 
mycket efterlängtat Klöverblad i era händer. 
Som ni ser ett dubbelnummer för att komma 
ikapp med utgivningarna detta år med bla 
artiklar som väntat på att bli publicerade och 
ett flersidigt special om 50-årskalaset.
Vi som jobbar för klubben och med tidningen är 
otroligt ledsna över hur situationen har varit. Vi 
vet att ni väntat och längtat efter er klubbtid-
ning och vi har jobbat som galningar för att lösa 
problemen, inte på kort sikt utan på lång sikt. 
Vi vill ju att KB ska fortsätta ges ut, inte ett nr 
som någon tar på sig och sen inte vill fortsätta, 
utan kontinuerligt. Det är inte lätt att hitta folk 
som har ork, tid, kunskap och engagemang för 
att genomföra detta enorma arbete.
Alla klubbens arrangemang hänger på att vi 
kan göra reklam för dessa i tidningen, info, 
inbjudningar mm utan KB raseras allt, samt de 
medlemmar som inte har internet blir helt utan-
för, så läget har varit katastrofalt och mycket 
ledsamt.
Efter en lång period med problem, tråkighe-
ter och olyckor som drabbade medarbetare, 
bekymmren avlöste varandra i rask takt och 
sen en totalt utarbetad och förtvivlad fd redak-
tör så har jag glädjen att hälsa vår nya redaktör: 
Thommy Lehrgrafven välkommen. Thommy har 

ett stort motor-
intresse och 
finns i Skövde, 
han får presen-
tera sig mer 
noggrannt själv 
i redaktörsspalten. Alla i klubben är jätteglada 
att du tagit på dig detta jobb med att göra 
vår fina klubbtidning och vi ser fram emot nya 
spännande nummer.
Ett stort varmt TACK till Truls Bärg vår förre 
redaktör, du har slitit hårt med KB och lyck-
ats göra den till en av landets absolut finaste 
klubbtidningar! En stor eloge till dig för detta. 
Nu får du vila upp dig och ta hand om din nya 
lilla familj. Truls har just blivit pappa till en 
liten Valdemar och jag önskar dig all lycka med 
familjen.
Hälsar även en ny Nyhetsredaktör välkommen, 
Staffan Erlandsson heter han och kommer att 
sätta igång med skriverierna och spaningarna 
till nästa nr.
 
Så sätt er nu i favoritfåtöljen, häll upp en dub-
bel espresso och njut.....här har ni Klöverbladet 
igen!
 
CIAO / FRU ORDFÖRANDE 

KLÖVERBLADET

MANUSSTOPP
DEN 10/10 OCH 10/12. MANUS SÄNDS TILL STAFFAN ERLANDSSON 

ELLER TILL KLUBBMÄSTAREN FÖR DITT OMRÅDE. REDAKTIONEN 

FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT REDIGERA INSÄNT MATERIAL.  

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

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

ATT BILDERNA HAR GOD KVALITET OCH EN UPPLÖSNING PÅ 

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 2006

ORDFÖRANDE

ANNICA NILSSON
NYGATAN 53, 903 31 UMEÅ

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

MOBIL: 0706-66 76 86

E-MAIL: 

ORDFÖRANDE@.ALFAROMEO.ORG

SEKRETERARE

FREDRIK LAVESSON
VÄSTERBY BACKE 26,163 75 SPÅNGA

TELEFON: 08-38 23 18,

MOBIL: 0703-53 58 59

E-MAIL: 

SEKRETERARE@ALFAROMEO.ORG

KASSÖR

ROLF CARSTENS
BERGABOVÄGEN 7, 133 37 SALTSJÖBADEN

TELEFON: 08-747 85 34,

MOBIL: 0736-42 48 70

E-MAIL: 

KASSOR@ALFAROMEO.ORG

KLUBBMÄSTARE ÖST

ÅKE NYBERG
SANDBROVÄGEN 28, 183 30 TÄBY

TELEFON: 08-83 47 83

MOBIL: 0708-40 74 07

E-MAIL: 

AKE.NYBERG@ALFAROMEO.ORG

KLUBBMÄSTARE VÄST

VAKANT

TELEFON: 

MOBIL: 

E-MAIL: 

KLUBBMÄSTARE SYD

RICHARD ELIASSON
KÄMNÄRSGATAN 1A, 392 35 KALMAR

TELEFON: 0480-54 866

MOBIL: 0705-71 87 78

E-MAIL: 

RICHARD.ELIASSON@ALFAROMEO.ORG

KLUBBMÄSTARE MITT

PELLE BERGSCHÖLD
BARNARPSGATAN 86 C, 553 33 JÖNKÖPING

TELEFON: 0380-72 542

MOBIL: 0708-63 25 42

E-MAIL: 

PELLE.BERGSCHOLD@ALFAROMEO.ORG

BANMÖTESANSVARIG

FREDRIK MALMBERG
VETEGATAN 16, 582 53 LINKÖPING

TELEFON: 013-104 205

MAIL: 

FREDRIK.MALMBERG@UTKLIPPAN.SE

WEB MASTER

NICLAS DAHLGREN
BOKSKOGSBACKEN 55, 422 56  

HISINGSBACKA

TELEFON: 031-157847

MOBIL: 0703-99 63 36

E-MAIL: 

NICLAS.DAHLGREN@ALFAROMEO.ORG

KANSLI/MEDLEMSFRÅGOR

SOLVEIG TOVOTÉ-JOHANSSON
MUNKVÄGEN 2, 532 73 VARNHEM

TELEFON: 0762-26 96 33

E-POST: 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

E-MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

REDAKTÖR & AD

THOMMY LEHRGRAFVEN
TEL: 070-285 44 39

0511-811 27 (KVÄLLAR)

E-MAIL: REDAKTOR@ALFAROMEO.ORG

NYHETSREDAKTÖR

STAFFAN ERLANDSON
TEL. HEM: 08-656 38 39

MOBIL: 0707-38 03 67

E-MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

REDAKTÖR MOTORSPORT

BENGT-ÅCE GUSTAVSSON
TEL: 0703-40 93 00

E-MAIL: BENGAN@RACEFOTO.SE

REDAKTÖR NOSTALGIA

OCH BÖCKER

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

E-MAIL: KASTAJELUND@SWIPNET.SE 

REDAKTÖR TEKNIK

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

E-MAIL: ORSO@HOME.SE

ANNONSERING

SOLVEIG TOVOTÉ-JOHANSSON
STRANDSTADEN 29, 543 95 FAGERSANNA

TELEFON: 0504-209 45

MOBIL: 0707-39 67 39

E-POST: SOLVEIG.TOVOTE@TELIA.COM

PRODUKTION: TM PRODUCTION
TRYCK: PRINFO CITYTRYCK 
LINKÖPING/MOTALA
KRAMAR TILL ANNA. 

HEJ PÅ ER!
Som nybliven redaktör och grafisk formgivare för KB vill jag 

tacka för förtroendet och hoppas att jag når upp till era förvänt-

ningar. Personligen tycker jag att Klöverbladet är en mycket 

stilren tidning så jag skall försöka hålla den. Har ni synpunkter 

så hör av er. Det tar väl ett par nummer innan jag har kommit in 

i rutinerna så jag hoppas ni har överseende med de eventuella 

misstag som kan uppkomma. 

Jag arbetar till vardags på ett litet tryckeri och kopieringsfö-

retag i Skövde och har tidigare arbetat på olika tidningar och 

tryckerier i Östersund och här i Skövde. Jag är född och uppvux-

en i Jämtland och flyttade ner till Skaraborg 1989. Det grafiska 

yrket började jag med 1970 direkt efter grundskolan.

Bilen har alltid tagit stor plats i mitt liv och Alfa Romeo är en 

bil som intresserat mig genom åren, men det har aldrig blivit 

något köp, men vem vet vad som händer nu när jag har blivit 

inblandad på allvar...

Bilsport av olika slag har varit, och är fortfarande, min stora 

hobby och passion.

Det började på 1970-talet med rally, då skötte jag om ratten i en 

Saab V4 och när jag inte körde i skogen så var jag mekaniker 

på en isracingbil (Renault Gordini). Därefter åkte jag med som 

kartläsare och mekaniker i olika rallyteam några år. 

De senaste åren har jag hjälpt min brorson Fredric att hålla 

reda på bilens skruvar och inställningar. Det har blivit Formel 

Ford 1600, Formel Ford Zetec, två år i Fyndbörsen Cup i en Opel 

Astra och nu detta år JTCC i en Peugeot 206.

   

Varma hälsningar

THOMMY LEHRGRAFVEN

TACK FÖR MIG!
Jag vill bara tacka för min tid som Klöverbladsredaktör och 

som formgivare till det ”nya” Klöverbladet. Hoppas att den nya 

redaktören och formgivaren har ork och tid till att få ut KB i rätt 

tid så att de förseningar som blivit under min tid som redaktör 

blir till ett minne blott. Nu känner jag att min son som föddes 1 

juli, mitt jobb och min hustru får ta all min tid framöver.

Det har varit väldigt kul att få ge en ny form åt Klöverbladet och 

att få ta del av det som hänt klubben och dess medlemmar. Nu 

väntar nya äventyr. Tack än en gång och ett stort –Lycka till! till 

min efterträdare Thommy Lehrgrafven.

Varma hälsningar

FD KB Red och AD

/TRULS BÄRG MED SONEN VALDEMAR
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INFORMATION&AKTIVITETER INFORMATION&AKTIVITETER

Occasione
CAR WANTS YOU!

Tag värvning i styrelsen! Det kan bli det bästa du gjort. Sannolikt en av de mer underskattade ledarskapsutbild-
ningarna, och dessutom väldigt roligt. Vi har inför höstens val 2-3 poster som blir lediga. En väl fungerande sty-
relse är helt avgörande för att klubben skall fortsätta utvecklas, om du har följande egenskaper borde du skicka 
namn och nummer till valberedningen

Brinnande intresse för Club Alfa Romeo
Gillar att arrangera saker, t.ex. träffar

Tar gärna initiativ och kommer med nya ideer
Går från ord till handling

Ser fram mot att ta Alfan till styrelsemöten och träffar
Skapar kontakter och har lätt för att prata med medlemmar

I den mån vi inte redan känner dig, vill vi gärna att du berättar lite om dig själv, vilka Alfor du har och haft och 
ev. erfarnhet från tidigare förenings eller ledningsarbete. 

Klubben blir vad vi gör den till, det betyder att just DIN insats räknas, i eller tillsammans med styrelsen! Den nya 
styrelsen konstituerar sig själv, med en lämplig arbetsfördelning beroende på vilka styrkor ledamöterna besitter.

 
Valbröderna:

bjorn.nilsson@florimex.se, 0707-833738
fredrik.sigbjornsson@tele2.se, 0705-69 1750 (dvs. 1750GTV -69)

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

landets äldsta och största märkesklubbar med cirka 2100 med-

lemmar utspridda över hela landet. Klubbens medlemmar 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 klubbmästare 

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, månads-

träffar och inomhusgokart. Man kan även teckna ett familje-

medlemsskap om det redan finns ett fullvärdigt medlemsskap 

inom familjen. Då får man ingen medlemstidning men däremot 

tillgång till klubbens alla aktiviteter och eventuella 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 telefonnummer 

och om du äger en Alfa Romeo kan du skriva vilken modell.

Har du frågor om ditt medlemskap kontaktar du Solveig 

Johansson på telefon 076-226 96 33. Solveig når du även via 

e-post på adressen medlem@alfaromeo.org

BLI MEDLEM I CLUB ALFA ROMEO

NAMN: ARIS STAMOS

ÅLDER: 30

BOR: STOCKHOLM

KÖR: ALFA 147 2.0 -02

TIDIGARE BILAR: INGA ALFOR…

VARFÖR VILLE DU KÖRA BANMÖTE?

Efter att ha läst på klubbens hemsida blev jag väldigt sugen på 

banmöten. Åkte ner till Mantorp hösten 2004 som åskådare för 

att se hur det gick till. Snackade lite med dom som körde och 

fick lite tips. Våren 2005 åkte jag ner med 147:an till Kinnekulle 

för mitt första banmöte.

HUR VAR DET ATT KÖRA FÖRSTA BANMÖTET?

Kort sammanfattning: askul!

VAD HAR DU LÄRT DIG AV ATT ÅKA PÅ KLUBBENS BAN-
MÖTEN?

I vardagstrafiken tar jag det lugnare, det är ingen ide att jaga 

längs raksträckorna. Banåkandet har gjort vardagskörandet 

lite tråkigare men säkrare; det går ju inte att jämföra med 

bankörning.

RÅD TILL BANMÖTESDEBUTANTER?

Även om du kanske tror det så är du ingen Ayrton Senna. Ta det 

lugnt på första banmötena, och kör med förståndet inkopplat.

NAMN: BJÖRN EK

ÅLDER: 35

BOR: STOCKHOLM

KÖR: SILVERFÄRGAD ALFETTA -77

TIDIGARE ALFOR: SPIDER 3.0 V6 24V, RÖD ALFETTA -77, 

BLÅ ALFETTA-76 

VARFÖR VILLE DU KÖRA BANMÖTE?

Jag läste på klubbens hemsida om banmöten och förarkurser, 

så jag slog till på bägge. Har inte ångrat det en sekund! 

HUR VAR DET ATT KÖRA FÖRSTA BANMÖTET?

På den tiden åkte jag Spider som tjänstebil, så den fick 

bekänna färg. Det var väldigt utvecklande för mig som förare. 

Instruktörerna visade mig dessutom vad min egen bil gick för, 

vilket också var lärorikt. Gränsen låg mycket längre bort än vad 

jag trodde som glad amatör. Jag tycker ändå att det är roligare 

att köra med Alfettan. Den kanske är gammal och går saktare, 

men känslan är oslagbar!

VAD HAR DU LÄRT DIG AV ATT ÅKA PÅ KLUBBENS BANMÖTEN?

Självklart att hantera bilen på banan, i situationer som jag 

aldrig råkar ut för till vardags. Att bromsa rätt och välja spår 

i kurvorna. Att lära sig bilens gränser och hantera den kändes 

också bra.

RÅD TILL BANMÖTESDEBUTANTER?

Tveka inte! Låna en hjälm, köp handskar, byt bromsvätska och 

anmäl dig!

Snabba frågor banmöten!

Söndagen den 17 juli trotsade en handfull entusiaster ett, för 

ovanlighetens skull, mulet och lite tråkigt Öland. 

När klockan ringde 07.00 tittade jag ut genom sovrumsfönstret 

och såg regn, regn och mera regn. Då trodde jag faktiskt inte 

att det skulle bli något rally, men eftersom jag gjort en bana 

och skrivit frågorna bestämde jag mig för att vädret antagligen 

var bättre på Öland. Så jag åkte och satte upp banan. När jag 

vid tiotiden rullade in på den utsatta parkeringen fick jag en 

mindre chock! 10 bilar, allt mellan fina bertone couper till 147:

or. Jag hade även bjudit in Fiat klubben som ställde upp med en 

500:a och en Tipolino. 

Efter ett tag bestämde sig solen för att göra oss sällskap, om 

dock i bara några minuter. 

Banan som skulle köras var ungefär 7 mil. Början var i Färjestaden 

och slut i en liten by vid namn Sandvik. Nu vet jag inte historien 

bakom just Sandvik, men byn är fint belägen på en liten höjd 

med en förhållandevis stor hamn nedanför. 

Själva rallyt startade med att deltagarna skulle identifiera tre 

verktyg som låg och skräpade i mitt garage. Det första var en 

spindelledsavdragare, det andra var en fjäderkomprimerare 

och det sista var en cykelkedjelås spräckare. De flesta visste 

vad nr 2 var, men de andra två var en aning svårare. När detta 

var klart begav sig bilarna iväg enligt roadbooken jag skrivit. 

SOMMARRALLY PÅ ÖLAND 2005

På väg mot målet i Sandvik skulle deltagarna bland annat svara 

på 10 frågor. Frågorna var i stil med ”När slutade det gå tåg på 

Öland” och ”När grundades Alfa Romeo”. 

Ungefär halvvägs in på rallyt anlände deltagarna till Borgholm, 

här hade vi anordnat ett litet övningspass som involverade lite 

asfalt och några koner. Familjen i Fiat 500:an hade ett visst 

övertag i denna lek, och ja, de var 3 i bilen om någon undrade. 

Efter passet bar det iväg genom bakvägarna på Öland.

Väl framme vid Sandvik började det självklart regna, men ingen 

äkta entusiast tar det speciellt hårt. Efter lite välförtjänad mat 

samlades alla för en prisutdelning. Dock utan priser, eftersom 

att de låg kvar på köksbordet i Kalmar. (Ni som inte fått något 

pris mejla mig!)

Nästa år måste alla som vill köra smygträna lite. För nu var det 

så illa att Fiat klubben snodde åt sig både 1:a och 2:a platsen. 

Och eftersom att de var de enda som inte åkte alfa, så fick vi 

skämmas lite, men bara lite.

Efter det var det bara att åka och ta ner frågorna igen.

Jag hoppas alla tyckte det var roligt!

/RICHARD ELIASSON

KLUBBMÄSTARE SYD

CLUB ALFA ROMEO



8 9

INFORMATION&AKTIVITETER INFORMATION&AKTIVITETER

KLASSINDELNING

Dagen är indelad i block om 15 minuter, där klasserna är A, B, 

C samt R. I klass A kör snabba och rutinerade förare, i B de 

medelsnabba och i C-klassen de som vill ta det lite lugnare eller 

är mindre rutinerade. Skulle det vara första gången du kör på 

banmöte, så är det obligatoriskt att köra i denna klass. R-klas-

sen är den klass där vi har SBF-godkända racerbilar. På vissa 

banmöten bjuds det dessutom tävling, då klubben har en egen 

racingserie som går undernamnet CAR Challenge. Challenge 

brukar innebära tät racing och mycket underhållning.

BILENS SKICK OCH DIN EGNA UTRUSTNING

Bilen ska vara godkänd av svensk bilprovning, försäkrad och 

skattad, med fräsch bromsvätska, eftersom du annars riskerar 

att förlora bromsarna, beroende på att bromsvätska tar upp 

fukt (vatten) ur atmosfären. Till vardags bromsar du aldrig så 

hårt och mycket att detta blir ett problem. På banmöten får 

du väldigt hög temperatur på bromsarna. Detta leder till att 

vätskan värms upp, och har den då ett högt innehåll av vatten 

bildas ånga. Denna har en väldigt dålig förmåga att trycka på 

bromskolvar... 

Bromsbelägg i slutet av sin livslängd bör bytas, eftersom värme 

leds lättare genom ett slitet belägg, och du därigenom riskerar 

samma sak som med dålig bromsvätska.

Motorolja och kylvatten kontrolleras innan start. Överfyll inte, 

utan följ bilens instruktionsbok. Däckens lufttryck bör kontrolle-

ras, men här kan du gärna lägga dig ett par hekto över normalt 

Det ordnas flera banmöten varje år av klubben, där svenska 

racerbanor ställs till vårt förfogande under kontrollerade och 

säkra former. Banorna vi använder varierar, men Gelleråsen, 

Mantorp, Kinnekulle och Knutstorp brukar vara säkra kort. 

Många medlemmar tror att det är en liten klick av halvproffsiga 

licensinnehavare, som fräser runt med sina mer eller mindre 

trimmade Alfor. Dom finns där, men utgör bara en liten del av 

banåkarna. Merparten utgörs av vanliga klubbmedlemmar med 

sina vardagsbilar.

Vi har debutanter på klubbens banmöten varje år. Fler är intres-

serade, men har inte kommit till skott av olika skäl. Här nedan 

följer vidare info om varför just du ska byta bromsvätska i din 

bil och åka till ett banmöte i sommar!

FÖRARUTVECKLING

Skälen att delta är många. Du lär dig hantera bilen i hastigheter 

och situationer som är olagliga och olämpliga att utföra på 

allmän väg, och du blir definitivt en bättre bilförare till vardags. 

Väljer du att delta i en förarutbildning så får du dessutom väl-

digt god instruktion baserat på just din personliga erfarenhet 

och förmåga bakom ratten. Du gnuggas med bromsteknik, 

spårval, växling och annat nyttigt i din egen bil under en heldag 

på banan. Instruktörerna kan, om du vill, visa dig vad din egen 

bil är kapabel till, och ge dig ett mål att sträva mot. Utbildningen 

ger dessutom licens utfärdad av Svenska Bilsportförbundet. 

Om du bortser från dessa lite mer förnuftiga argument, så kan 

man dessutom på ren svenska säga att det är jävligt roligt att 

åka bil på bana!

INCHECKNING PÅ BANMÖTET

Väl på plats är det en del nya saker att lära. När du kommer 

fram tar du en plats i depån. Kommer du tidigt får du en bra 

plats, ofta under tak. Kommer du sent får du inte det. Bilen 

ska rensas på allt löst, till exempel reservhjul, gummimattor 

och cd-fodral. Hjälm och handskar läggs i bilen, sen kör du till 

besiktningsmännen som kontrollerar din bil. Därefter väntar 

förarmötet, där ansvariga håller en genomgång tillsammans 

med chefen för räddningstjänsten, som bland annat sköter 

flaggposteringarna på banan.

Är det första gången du åker banmöte, väntar del ett av en 

teorigenomgång med klubbens lärare. Vett, etikett, körtips, 

flaggsignaler och annat viktigt gås igenom.

däcktryck. Det är lättare att släppa ur luft efter ett pass, än att 

åka till en bensinmack och fylla på.

Den lägsta nivån för din egen utrustning är heltäckande kläd-

sel i bomull eller annat icke brännbart material. Jeans och 

långärmad bomullskjorta duger bra. Skorna bör vara lätta och 

smidiga, helst tillverkade av läder. Hjälm och handskar är också 

obligatoriskt.

FÖRSTA PASSET PÅ BANAN

Dagen börjar med att samtliga bilar i klasserna A-C i sakta mak 

kör i kolonn runt banan, så att alla lär sig hitta runt. Därefter kör 

klass A och B sina vanliga pass. Nybörjare fortsätter då med del 

två av teoriundervisningen. 

Som nybörjare kör du inte ditt första pass ensam. Antingen åker 

du med i en instruktörsbil, eller kör din egen med en instruktör 

bredvid. Tips och råd ges av instruktören, och du kan ställa 

frågor. 

Andra passet för C-klassen blir första gången du åker ensam. 

Fyra saker är viktiga att komma ihåg; kalla däck är hala, du har 

inte bråttom, håll koll i backspegeln, och visa tydligt, gärna med 

blinkers, att du flyttar på dig och släpper om bakomvarande.

SMÅ TIPS

Som du fått lära dig på teorin, ska första varven åkas i lagom 

takt. Motor, växellåda och däck ska värmas upp, liksom föraren. 

Sen börjar jakten på det perfekta varvet, vilket i bästa fall bru-

kar ta mellan två och fyra år. Kurvsektion för kurvsektion nöts 

in, och framåt eftermiddagen kan du knyta ihop säcken. Du kan-

ske märker det genom att du helt plötsligt åker på fyrans växel 

där du tidigare åkte på trean, eller att du bromsar 50 meter 

senare än på förmiddagen. 

Då har du gjort det på rätt sätt, genom att steg för steg vänja 

dig och bilen vid banan. Motsatsen är den överambitiöse och 

väldigt självsäkre föraren som börjar med att köra om alla han 

ser, bromsa 50 meter för sent, och åker på upptäcktsfärd i leca-

DU OCH DIN ALFA 
PÅ EN RACERBANA
EN ALFA ROMEO 147 TS. FARTEN ÄR HÖG, EN TVÄR HÖGERKURVA NÄRMAR SIG FORT. 

FÖRAREN BROMSAR MAXIMALT, ABS-SYSTEMET ARBETAR PÅ HÖGTRYCK. EN OLYCKA 

PÅ VÄG ATT HÄNDA? NEJ, FÖRAREN ÄR EN VANLIG MEDLEM I CLUB ALFA ROMEO SOM 

DELTAR I ETT BANMÖTE ANORDNAT AV ALFA-KLUBBEN MED SIN ALFA ROMEO 147.

kulorna på första varvet.

EFTERÅT

Adrenalinet och endorfinerna står antagligen som fontäner 

ur öronen på dig, men då målflagg faller åker du sista varvet i 

lugnt tempo, så bromsar och bil hinner kyla av sig. Kör in i depån 

och parkera, men lägg INTE i handbromsen, eftersom heta 

skivor leder värmen genom anliggande bromsbelägg, och du 

därigenom riskerar att skivorna blir skeva. Öppna gärna huven 

för evakuering av värme. Du ska ändå kolla vätskorna i motorn 

innan du åker ut på nästa pass.

SOCIAL SAMVARO

Dagen fortsätter i samma takt. 

Klasserna kör enligt en cen-

tralt uppställd anslagstavla, 

där även en klocka finns. Den 

visar ”lokal tid på racerbanan”, 

vilket innebär att eventuella 

förseningar på banan, till 

exempel grusborttagning eller 

sanering av oljeläckage juste-

rar klockan bort från verklig 

tid, så en promenad bort till 

denna rekommenderas. Nästa 

pass körs enligt depåklockan, 

som lever ett eget liv under 

dagen, helt oberoende av 

svensk tid. 

Annars är det mingel som 

gäller! Ofta säljs begagnade 

reservdelar på plats av klubb-

medlemmar. Är du på jakt 

efter delar så är banmöten ett 

bra sätt att transportera gods, 

då folk från många olika delar av landet träffas på samma plats. 

Enklast görs affären upp via telefon innan banmötet, så fixar 

leveransen sig.

Att fråga andra om däck, lufttryck i däcken, avgas, körtips eller 

bromsar är givande. Alltid lär du dig något, om inte annat får du 

en trevlig samvaro med nyfunna Alfa-vänner.

KOSTNAD

Resa till och från banan samt eventuell övernattning utgör 

en del av kostnaden. En annan del är banmötesavgiften som 

klubben tar ut för att täcka hyra av bana samt flaggvakter och 

säkerhetsbil. Utöver detta slits däck en del, och bränsleförbruk-

ningen brukar vara aningen högre än normalt. Många som blir 

bitna av banåkandet köper begagnade fälgar med speciella 

däck för banmöten för att spara på originaldäcken.

Totalt brukar en dag kosta runt 1200-1500:-, beroende på var 

du bor och banan ligger. 

FUNDERINGAR

Har du frågor kring deltagande på banmöten eller förar-
kurser, kontakta klubbens banmötesansvarige Fredrik 
Malmberg på e-post fredrik.malmberg@utklippan.se, eller 
telefon 0733-58 36 57.

VÄLKOMMEN TILL EN NY DIMENSION AV DITT KLUBB-
MEDLEMSKAP OCH ALFA-ÄGANDE!

Björn Ek, glad banmötesåkare i sin Alfetta från 1977 på Gelleråsen.

Gelleråsen i maj 2006. Aris Stamos tog licens med sin 147 TS på årets första banmöte.



NU KAN BREMEN CLASSIC MOTORSHOW BETRAKTAS SOM 

ETT AV DE ETABLERADE ARRANGEMANGEN I NORRA EUROPA. 

REDAN EFTER FYRA ÅR HAR DET FUNNIT SIN FORM OCH 

PUBLIK. ÅRETS UPPLAGA BLEV EN UPPREPNING AV FÖRRA 

ÅRETS SUCCÉ – EN BLANDNING AV UTSTÄLLNING OCH FÖR-

SÄLJNING. NYTT PUBLIKREKORD OCH MYCKET INTRESSANT 

ATT TA DEL AV.

Liksom förra året hade man över 500 utställare som fyllde 

40 000 m2 med bilar, motorcyklar, lastfordon, prylar, demon-

strationer, auktioner i en härlig miljö. Årets mässa hade 

tyngdpunkten lagd på biltillverkningen i Bremen som ju är 

en av veteranerna i tysk bilindustri. Redan 1906 började man 

tillverka motorfordon och namn som Goliath, Lloyd, Hansa och 

Borgward har satt sina spår också i Sverige. Det är mindre känt 

att Borgward också byggde tävlingsbilar, totalt 12 ”Silberpfeile” 

av vilka tre har överlevt. Alla tre fanns på mässan. Där stod 

också två Borgward-Le-Mans-Coupéer varav den ena var från 

Sverige. Ägare och förare är Lars-Erik Larsson i Oxie söder om 

Malmö. Han tävlingskör fortfarande i sin 1500 Coupé från 1953. 

En bil med underbar patina och historia.

Intresset från utlandet, inte minst Sverige, är stort. Det svenska 

inslaget är märkbart både bland besökare och bland utställare. 

Så även bland Alfister, trots att mässan har tyngdpunkten på 

tyska fordon och inte bjuder på så mycket italienskt. Tyska 

Alfaclub hade som alltid en mycket välbesökt monter i form 

av en italiensk piazza med tre italienska skönheter. En fan-

tastiskt fin Giulia Sprint Speciale 1600 från 1965, en Berlina 

2000 från 1975 och en unik GTV Balocco S.E. 1982. GTVn hade 

importerats från USA av Olaf Bishof, sektionsordförande i 

Bremen/Oldenburg, och lär vara det enda exemplaret i Europa. 

BREMEN  CLASSIC  MOTORSHOW 2006

AV GUNNAR NORNEMARK

10

RESEREPORTAGE

11

RESEREPORTAGE

En mycket spännande bil. I montern fanns naturligtvis också 

klubbshopen Romeo med massor av prylar.

Det fanns en hel del intressanta och ovanliga modeller att 

beskåda. En vacker Fiat 1500 GT Coupé med Ghia-kaross från 

1961, MG Arnolt Coupé med Bertone-kaross från 1951, Bugatti 

35 från 1926 samt några märkliga varianter av Volkswagen-

Porsche 356 för att nämna några.

Prylmarknaden bara växer och växer, men också här är tyngd-

punkten naturligtvis på tyska fabrikat. Lite alfadelar gick trots 

allt att hitta. Santoro från Holland var på plats med sin vagn, 

fylld av diverse alfagodis.

Med en god portion tur så kunde man också vinna en vit Duetto 

1600 1966. Det gällde bara att skänka 5 euro till ett välgörande 

ändamål och sedan dras vinnaren den 31/12 bland alla bidragsgi-

vare. Lycklig den som har god hand med fru Fortuna.

Bland alla fina bilar som var till salu hittade man också en Giulia 

Sprint GT 1965 med svenska regskyltar. Det var CC MOTORS i  

Torshälla som skulle sälja bilen för kunds räkning. Begärt pris 

16 500 euro. Bilen står kvar i Tyskland och affären är säkert 

avslutad då du läser detta. I hallen fanns också en renove-

rad Giulia Super 1,3, 1973 för 5 200 euro. Rent allmänt tycks 

priserna skjuta i höjden i Tyskland och som svensk har man 

anledning att höja på ögonbrynen då man vandrar runt bland 

alla skönheter. 

Det kom 31 500 besökare till Bremen och de flesta kommer 

sannolikt att återvända nästa år. 2007 hålls mässan den 2–4 

februari. 

Alfaclubs italienska piazza med tre skönheter som blickfång, Giulia SS, Berlina 2000 och Balocco S.E.

Lars-Erik Larsson från Oxie visade sin fantastiska Borgward 1500 Coupé 
från 1953 med meriter från bland annat Le Mans!

En av Borgwards tre överlevande racerbilar 
– en linjeskön ”Silberpfeil” från 1950-talet.

Den här fina Duetton från 1966 kan 
du vinna om du bidrar med 5 euro till 
välgörenhet.

Santoro från Holland var en av de få som sålde lite prylar till Alfa Romeo.
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INSÄNDARE&NOTISERINSÄNDARE&NOTISER

...hur kommer det sig att man plötsligt bestämmer sig för att 

göra sig av med ett livsprojekt..? En kär ägodel som man vårdat 

ömt och kostat på till absurdum, har man fått ett plötsligt hjärn-

släpp? Kanske! Eller blivit plötsligt förvirrad? Kan så vara, men 

jag tror att det snarare är en form av insikt, att det är dags att 

gå vidare i livet och det finns helt enkelt inte tid och plats för allt 

man skaffar sig. 

GTV-6:an har rullat dom sista somrarna 200, 150 resp. 50! mil, 

alldeles för lite för en så rar ärta. Den behöver helt enkelt mer 

kärlek än så, locka in dig med sin väldoftande lejongula skinnkläd-

sel för att ge en upplevelse man alltid drömmer om, en så vacker 

skapelse med så mycket godis måste helt enkelt få en husse som 

tar sig an den och tar vara på allt som den har att ge, den vill 

helt enkelt komma ut och spänna dom smidda Mahle kolvarna så 

att Qv-kammarna kommer till sin rätt sugandes in frisk luft via 

633:ans grova luftmassemätare, evakuera avgaserna genom SZ-

grenrören till det specialbyggda avgassystemet och tillsammans 

med föraren skapa dom vackraste toner som har hörts.  

Visa upp sin snabba 2,1-varvsstyrning och greppa asfalten via 

dom gula Bilsteindämparna och dom pulverlackade Zender 8x16 

fälgarna med gummits hjälp skapa grepp långt bortom sunt för-

nuft! Att innan kurvan greppa dom 285 mm stora SZ skivorna via 

4-kolvsoken och sakta ner ekipaget så att man får smilgropar... 

Känna på den välavstämda 75 3,0 växellådan som ger karossen 

den harmoni den borde haft från början till den stora 6:an. 

Jag har kommit till den insikten att det nu är dags att gå vidare 

i livet med nya äventyr & upplevelser, vill ge min dotter ett arv 

till i livet och tänkte tillsammans med familjen prova på båtlivet, 

det nya projektet heter Donsö 580 WA som väger 600 kg, skall 

utrustas med en V-6:a på 150 hk, hoppas på 50 knop. Är nog 

inte helt fel ute då flera båtannonser skådats i ex. Biltidningen 

Automobil! Med en klok sambo kom jag till insikten att man helt 

enkelt måste prioritera.... 

Kan inte ha allt, har inte tid med allt så därför tänkte jag föra 

nycklarna vidare till nästa sanna GTV-6 broder som vill ta över, 

vårda, äga & njuta av en GTV-6:a som helt enkelt måste upplevas. 

Vill du ha en av landets finaste, väl uppdaterade 6:or och har 6-

siffrig budget så får du tag i mig på 0706-63 58 64 alt. 

patrik.ragnmark@telia.com   

Och vem vet vad som lurar i framtiden. Kanske en GT 3,2 när det 

är dags att övningsköra med lillan? Snart blir det i alla fall en 

166:a –04 face lift 208 hk, 458 nm! Så att man får komma ut och 

gotta sig & stilla begäret.

Vi hörs, Patrik Ragnmark

Att skiljas från en gammal vän,
eller att besluta sig för att gå vidare i livet

Alfa Rosso
eller Dalarött? 
1. Tänk om man skulle låta måla om det lilla vita fritidshuset 

– i Alfa Rosso! Jag kan se mig själv knalla in på Bilgallerian i 

Linköping och beställa ungefär åtta hundra små röda burkar 

– till ett pris, som är högre än för en ny bil...  Lägg märke till 

att bilen på bilden inte är en 156:a utan vår gamla 75 TS –90. 

(Ottantanni)

 

2. Vår gamla 156:a lufsar snällt de 120 milen från Åtvidaberg till 

Siknäs. Det är i mitten på maj och isen på fjärden går just nu. Vi 

kämpar med risbränning, slyröjning och löv. Kommer inte tomten 

målar´n snart?

Jo nu kommer han – och är genast med på noterna. Kul idé!

Först skrapar han och grundar litet lätt med olja och en färg som 

liknar Alfa Rosso.

3. En av målarna avslöjar att han önskat sig en Alfa i hela sitt liv. 

Han visste till och med att färgen hette Alfa Rosso och försöker 

med en första strykning. Vi kör fram bilen och testar.

Näe, det blev för brunt, alltför stor skillnad.. 

På´t igen!

4. Något bättre blev det, men inte riktigt bra. Målarmästare 

Andersson avslöjar att han har skaffat sig en kulörmätare. Han 

behöver bara hålla den mot bilen och avläsa ett kodnummer. 

Därefter åker han in till Flüggerfärg och slår in kodnumret på en 

dator. Se´n är det bara att kvittera ut en tiolitershink med Alfa 

Rosso. Så gör vi, va?

Nu inträder hustrun i bilden: ”Vad står ni och svamlar om? Alfa 

Rosso? Jag har väl aldrig hört nå´t så dumt. Kåken ska vara 

Dalaröd och därmed jämt!”

5. Jamen… Vi lyckades i alla fall rätt bra med den gula gräsklip-

paren...  Eller hur? I början av juni är allt klart och 156:an lufsar 

snällt de 120 milen tillbaka. 
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NYHETERNYHETER

Ett par veckor efter lanseringen av Alfa 159 träffar Klöverbladet 

försäljningschef Susanne Mueller och Christian Lindohf, säljare. 

Ett antal Alfa 147, 156, 159 och GT tindrar i försäljningshallen, 

och det hela liknar ett smörgåsbord av italiensk design på hög 

nivå.

Susanne Mueller är en erfaren Alfa-säljare. Tidigare arbe-

tade hon på FARC (Fiat Alfa Romeo Center) i Albano. Christian 

Lindohf headhuntades till Alfa, där han började i november 

2005. Christian har även han en gedigen bilsäljarerfarenhet, 

bland annat har han sålt Mercedes tidigare.

ÄR DET ANNORLUNDA ATT SÄLJA ALFA ÄN TILL EXEMPEL 
MERCEDES?

– Nej, det tycker jag inte, berättar Christian Lindhohf. 

HAR LANSERINGEN AV 159:AN LOCKAT NYA KUNDER?

– Ja, det är mycket mer företag som hör av sig. Leasingen ökar 

också, säger Susanne Mueller.

2006 ÄR ETT INTRESSANT MODELLÅR FÖR ALFA ROMEO. 
LANSERINGEN AV 159, 159 SW OCH BRERA ÄR HÖJD-
PUNKTERNA. VAD FÖRVÄNTAR NI ER AV 2006?

– Idag har vi 159:or leveransklara  i hallen. Men vi väntar på leve-

rans av ännu fler nyheter innan allt är klart. Vi ska kunna erbjuda 

Brera, 159 SW, 3.2 V6 med fyrhjulsdrift, samt även automatlåda 

till vissa modeller, innan vi kan erbjuda ett sortiment som täcker 

alla kunders önskemål, berättar Christian Lindohf.

– Alfa 159 SW och Breran hade Sverigepremiär på Stockholms 

Bilsalong den 1 till 9 april, berättar hon. De finns nu ute hos 

återförsäljarna, så det är bara att beställa, berättar Susanne 

Mueller. – Vi kommer att ha ganska få bilar i hallarna, eftersom 

jag tror Alfaköpare är individualister, att han eller hon vill spe-

cificera sin bil själv. En bruksbil köps över disk, en Alfaköpare 

vill gärna själv lägga sista touchen på sin bil. 

Med utrustnings- och tillbehörslistan kan man 

sy ihop väldigt individuella bilar, vilket vi tror 

våra kunder vill, berättar hon. – Men självklart 

är kunderna välkomna in för att köpa de bilar 

vi har i hallen idag!

VAD HAR NI FÖR PROGNOS FÖR 2006? 
KOMMER DET ATT BLI ETT BRA ÅR FÖR 

SCANAUTO I STOCKHOLM?

– Som jag sa tidigare, så är inte vårt sortiment 

komplett ännu, inflikar Christian Lindhohf. 

Vi måste kunna erbjuda hela kakan, innan 

vi kan förvänta oss ett bra år. Vårt utbud är 

inte komplett förrän i höst, så under 2006 

kan man säga att vi värmer upp, för att under 

2007 helt vara med i matchen.

– Det är mycket nya modeller, men vi får inte 

glömma vår minsting Alfa 147, som stadigt 

tuffar på i försäljningsstatistiken, berättar 

Susanne Mueller.

SUSANNE, VILKA MODELLER FÖRVÄNTAR DU DIG ATT 

SÄLJA MEST AV?

– 159 SW 2.2 JTS och 2.4 JTD, säger Susanne Mueller utan att 

tveka.

– Både 1.9 JTD och 2.4 JTD går i miljöklass 2005, det vill säga 

bägge motorerna har partikelfilter. Vi tar heller inte extra betalt 

för partikelfiltret, som vissa andra märken, fyller Christian 

Lindohf.

BESKRIV DEN TYPISKE ALFA ROMEO 159-KÖPAREN!

– Medelålder, eller övre medelålder med en inkomst över 
medel, säger Susanne Mueller.
– Det finns även en grupp människor som har råd att skaffa sig 

det de är nyfikna på. De kanske köpte en ny BMW 3-serie då den 

lanserades1998. Ett par år senare byttes den mot en SAAB 9-3 

SS Aero och nu kanske det är dags att byta den mot en ny 159:

a, tror Christian Lindhohf.

HUR SKA JAG FÖRSTÅ VILKEN AV MODELLERNA ALFA GT 

OCH ALFA BRERA JAG SKA KÖPA?

– Det är enkelt, skrattar Susanne Mueller. En GT har fällbart bak-

säte, bra utrymmen och kan användas som en någorlunda prak-

tisk familjebil, säger hon. En Brera är mer som ett smycke. Den 

är snarare en klassisk 2+2-sitsig långfärdsvagn, avslutar hon.

En kort men trevlig pratstund är slut. Scanauto säljer även FIAT 

och Suzuki, vilket kan komplettera Alfa-ägandet. Är du rädd 

om din Alfa och ställer av den över vintern, så kan du köpa en 

smidig stadsbil i form av Suzuki Swift eller kanske nya Maserati-

kopian FIAT Grande Punto på Scanauto.

AV STAFFAN ERLANDSSON

Intervju Scanauto Bromma

Christian Lindohf och Susanne Mueller på Scanauto i Bromma, framför Alfa 159, Alfa Romeos nya hopp i premuimklas-
sens mellanskikt.

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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ALFA ROMEO 159 HAR PRECIS HAFT SVERIGE-PREMIÄR, LIKSOM 159 SPORTWAGON OCH SKÖNHETEN 
BRERA. FÖRHOPPNINGSVIS ÄR DETTA BÖRJAN PÅ NÅGOT STORT FÖR ALFA I SVERIGE. KLÖVERBLADET 
BESÖKTE SCANAUTO I BROMMA FÖR EN PRATSTUND.

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.
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Alfa Spider som hade sin debut på Genévesalongen tidigare i år 

har redan plockat hem en viktig utmärkelse. Juryn bestod av 

23 journalister från 12 olika länder som nu utsett Alfa Spider till 

årets cabriolet 2006.

För att kunna bli nominerad till priset måste bilmodellen presen-

teras för första gången på årets mässa och den får inte kosta 

mer än 360000 kr i grundutförande. Detta är andra gången 

som en bilmodell från Fiat Auto vinner – förra gången var 1995 

då Fiat Barchetta vann denna utmärkelse.

Detta är en viktig utmärkelse; sa Antonio Baravalle från Alfa 

Romeo som tog emot priset, därför att den visar att märket 

menar allvar att bibehålla sin plats som tillverkare av cabrio-

leter. Denna typ av bilar har alltid varit viktiga för Alfa Romeo 

och några klassiker som gått till historien är Giulietta Spider 

på 50-talet till Duetto och Spidern som lanserades i mitten på 

90-talet.

Med sitt ursprung i den kritikerrosade Brera Coupé är Alfa 

Spider en elegant 2-sitsig cabriolet med generösa dimensioner. 

På insidan möts föraren och passageraren av en välkomnande 

atmosfär där man är omgiven av lyxiga materialval som är stan-

dard beroende på vals modell.

Källa: Fiat Auto Press

ALFA ROMEO SPIDER –  ÅRETS CABRIOLET 2006
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Under en nyårsresa till Schladming i Österrike (ligger ca 1 timma 

öster om Salzburg) tillsammans med fru, bröder och svägerskor 

för att återuppleva skidåkning, österrikiskt gemyt, och träffas 

och trivas kom den riktiga bonusen på resan, nämligen ett vete-

ranbilsrally på snöiga vägar med riktiga Old-timers från 1928 

och framåt. Planai – Classic går av stapeln dagarna efter nyår 

varje år, det var 10e året i år. 

Nyårsfirandet var festligt med skidåkning på dagen i sol, supé 

på vårt hotell Neue Post på huvudgatan i Schladming. Utanför 

smällde det och pangades det, och raketer upplyste himlen. På 

torget framför hotellet skålade man och önskade varandra gott 

nytt år, det kändes inte helt ofarligt med alla pyrotekniska pjä-

ser som for åt alla håll vertikalt och ibland horisontellt. Musiken 

dunkade och stämningen var hög. Vid 12 – slaget avbröts 

discodunkandet av wienervals och alla dansade ute på torget, 

även ungdomarna. Nåväl lugnet lägrade sig efter några timmar. 

Dagarna efter snöade det kraftigt, ca 65 cm snö kom, så skid-

folket var nöjda. Man byggde upp etappmål för veteranbilsrally 

på torget. Vi var lite skeptiska till om ägarna verkligen tog ut 

sina fina bilar i snön. Döm om vår förvåning då det på kvällen 

Planai – Classic 

började komma gammelbilar av högsta klass i en strid ström. 

Der var ca 50 bilar som deltog, stort arrangemang med spea-

ker, musik, många åskådare, folkligt, trivsamt. Flertalet hade 

utrustat sina bilar med snökedjor, många cabrioleter förekom 

med väl påpälsade förare och passagerare som körde den 170 

km långa banan, uppdelad i 3 etapper. Bland andra deltog Björn 

Waldegård, flerfaldig rallyvärldsmästare. Det var givetvis ingen 

hastighetstävling utan det gick ut på att hålla en genomsnitts-

hastighet på 40 km/tim. Björn beklagade detta, han hade hellre 

kört fortare, som hans bil en Porsche 911 1969, ville. Dagen efter 

var det backtävlig. Man körde uppför en snöig avlyst skogsväg 

med start mitt i skidbacken och mål nära toppstationen, vid 

Onkel Willis Hytte, ett trivsamt värdshus. 2 åk uppför på så 

lika tid som möjligt var utmaningen, men för många var det 

en utmaning bara att lyckas ta sig upp. Stort arrangemang vid 

starten, festligt, folkligt, kul. På kvällen utställning av bilarna 

vid Olympiastadion nedanför skidbacken. Där pågick en stor-

slalomtävling med gamla kända skidstjärnor. Samtidig prisut-

delning inför stor publik. Mycket nostalgi. Alfa Romeo var med 

och sponsrade, och ställde givetvis ut nya 159, röd välputsad 

glänsande. 

Bland deltagande bilar intresserade mig 3 fina Alfor: Giulia 

Sprint 1600 1963, Sprint 2600 1964, Giulia Sprint GT 1966. 

Äldsta bilen var en Lea Francis 12/40 P type 1928. En Lagonda 

M45 1943 stor öppen var en publikfavorit. En annan publikfa-

vorit var en liten Morgan Threewheeler Super Sports 1934, tre-

hjulig öppen bil med två kraftiga herrar som knappt fick plats i 

sittbrunnen. Drivning på bakhjulet, barlastad med vattenflaskor 

med mera.  En kul rallyutrustad Abarth 595 SS 1971 var också 

med.  I övrigt ett blandat fält med Porschar, MGs, Austin Healey, 

Citroën CV 2, Steyr, Volvo P1800, PV 544 S med mera trevliga 

bilar, alla i mycket fint skick. Yngsta bilen var en Porsche 911 T 

1972. Detta ekipage var också det som vann. För den intresse-

rade finns mer på www.planai-classic.at.

Det var ett mycket trivsamt rally med skidinslag, nedtecknat av: 

Fredrik Widerberg, ägare till Alfa Romeo Spider 2000 1972, som 

dock inte deltog i rallyt.

VETERANBILSRALLY NYÅR 2006
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Att vi skulle fylla 50 har legat som en röd stoppsignal, knappt 

urskiljbar i nästan 2 år i styrelsearbetet. Då och då har det pop-

pat upp, men ingen har riktigt känt för att ta tag i det hela. Det 

bildades, på sedvanligt svenskt vis, en kommitté med uppgift 

att ”göra något åt det”. Björn Johansson, KM Väst, var den per-

son som sattes att leda det hela. Han var den i styrelsen med 

längst medlemskap i klubben. Ett föreberedande beslut togs på 

förra årsmötet när avgiften höjdes med 45:- för att täcka ev. 

extra kostnader. Kassören ”knödde” sig in i gruppen för att ha 

litet koll på kostnaderna.

Flera alternativ kom upp, Ljungbyhed, Nyköping med flera. En 

fråga var dimensionen, skulle vi vara på något avlägset, nedlagt 

flygfält och köra bana eller skulle vi fira på ett sätt som attrahe-

rade alla medlemmar. Tiden gick, Björn blev allt sjukare och Åke 

Nyberg trädde in som idéspruta. ”Fira”alternativet gick seg-

rande ur diskussionen. Åke hade en vision om ”bilar på Gärdet 

(Kungl. Djurgården)” och ”en stor plåtgarderob” för att hänga 

av oss bilarna på nåt hotell. Mitt upp i allting dog Björn.

Kontakt med Djurgårdsförvaltningen gav oss Ulla-Britt de 

Marchi, gift med en italienare, alfafreak sedan urminnes tider 

och entusiastisk förespråkare för att vi skulle vara på Gärdet! 

Snacka om 10-poängare.

Därmed blev valet av Stockholm som festplats helt givet, 

Djurönäset ute i skärgården, PTK ś kursgård, gav oss ett bra 

bud för mat och logi.

SÅ VAR DET BARA ATT SÄTTA IGÅNG DÅ...

Arbetsgruppen blev lokal efter detta. Åke Nyberg, Mats Forssén, 

Lars-Olov Englén, Aris Stamos, Staffan Erlandsson åkte runt 

och stegade upp Gärdet, kollade rummen på Djurönäset och 

satt och klurade på den lista med 48 olika aktiviteter som 

ordningsmannen metodiskt plitade ned. Ordningsmannen hade 

varit med om sådant här förut och var den enda som var orolig 

för hur det skulle gå.

Kassören greps plötsligt och oväntat av hybris och trumpetade 

”Fyller vi 50 skall det märkas!” varpå han raskt bokade 2 styck-

en helsidor i Svenska Dagbladet för en oherrans massa pengar. 

Skulle inte han vara där för att hålla koll på slantarna?

HM Konungen fick en inbjudan att närvara och svarade artigt 

att han var upptagen på annat håll. Annars hade han kommit.

Sedan såldes sponsorskap till höger och vänster, del i SvD-

annonsen och tältplats på gärdet. Det gick riktigt bra och 

annonsen gick till slut ihop sig. Vi hade alltså fått 2 sidor med 

reklam för alla i Tokholm och en stor del av landet då SvD är den 

tidning som har störst rikstäckning. Bil av årsmodell 1956 kon-

taktades tidigt och befanns körbar till Gärdet, tack Andreas!

Inbjudan då? KB skulle ha haft en inbjudan i juni-numret men 

det kom inte ut. En viss krisstämning lade sig över gruppen. Åke 

löste det hela enkelt ”vi gör ett utskick!”. Utskicket designades 

snabbt och elegant och sändes ut till samtliga innehavare av AR 

i Sverige, ca 10.000! Nu hade vi fått blodad tand!

Ja, sedan pinnade det på, tält köptes, bord hyrdes, rumsbokning 

på Djurönäset kollades, alla 48 punkterna bockades av alltefter-

som, flera ströks.

En vecka innan den stora Dagen satt jag med en lista över 

hedersmedlemmar och de som varit med länge i klubben. Ett 

EN ARRANG ÖRS TANKAR OM 
50-ÅRSFESTEN

namn på listan över H-medlemmarna fick jag ingen kläm på 

trots att jag talade med flera gamla ordf. Ringeling: ”Hallå det 

är Arne” ”Hej det här är kassören i CAR som undrar varför du 

finns på listan över hedersmedlemmar” ”Det var jag som grun-

dade klubben...”

Arne Wennerbrandt är 92 år, pigg som en nötkärna, gott kom-

ihåg och blev självklart en av festens huvudgäster. Han konver-

serade oavbrutet, njöt en avsevärd mängd vin, var väldigt trev-

lig och gick så småningom hem framåt 2-tiden. Han var mycket 

glad att hans gamle vän Sten Hjalmarsson också var där. Sten 

blev utsedd till hedersmedlem på festen.

Dagen innan D-dagen ringde Åke, påtagligt nervös, och undrade 

om det var något vi missat, det var liksom så dags då… bara att 

hålla i hatten.

Så gick allt i en rykande fläng. Bilar och folk vällde in på Gärdet. 

4-5.000 besökare, en uppskattning i tidningen Metro. TV4 

var där och pratade med Luckan, Dagens Nyheter var där och 

pratade med ordf. Annica. Metro talade tydligen med någon 

också.

Solen sken, klubbprylar och böcker forsade ut ur klubbtäl-

tet, mat hade en strykande åtgång. Gamla och en massa nya 

bekanta dök upp, kul att ha sett er i ansiktet.  Själv jobbade jag 

som en bäver från 07:00 till 16:30 med att se till att så mycket 

som möjligt funkade, att det fanns bemanning i ”kassorna” etc. 

Minnet av dagen är egentligen ganska blankt. Jo, damen som 

kom fram och berättade att hon hade en Sud som gått 5-6.000 

mil, rostfri!, i ett garage på Östermalm och gärna ville att den 

skulle tas om hand av någon entusiast. Vad jag ångrar att jag 

inte tog hennes namn!

Stort tack till Åke, Mats, Lars-Olov, Staffan, Björn Ek, Stefan, 

Issa, Henrik, Björn, Jane och andra som ryckte in när ett hand-

tag behövdes. De hade synnerligen oglamorösa jobb som par-

keringsvakter och allmänna hjälpredor.

SÅ VAR DET MIDDAG OCH FYRVERKERI.

Tror att alla var glada och nöjda och har faktiskt inte fått en 

enda negativ kommentar efteråt, bara det!
 

EDER ÖDMJUKE BÖNRÄKNARE
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FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

SEKRETERARRAPPORT

I våras när bilen stod i garaget och såg ledsen ut för att den inte 

hade fått så mycket tid som planerades under sensommaren 

2005. Det värsta var att tryckplattan hade gett upp igen, tredje 

gången den sommaren.

Lagom till vår avresa till Kina i april så kom mina delar och väx-

ellådan skulle vara klar när vi kom hem därifrån. Men jag trodde 

inte att bilen skulle hinna klart till augusti i alla fall. 

Väl hemma från Kina så fanns det absolut ingen tid att lägga i 

garaget. Då vår dotter tog upp all tid. Vips så var det sommar 

och semester. Vips var den också slut.

Men jag hade kommit överens med familjen att jag skulle lägga 

en lördag och söndag i garaget så att bilen kunde bli klar till 

jubileet. Men jag han färdigt redan till banmötet på Kinnekulle. 

Med en vecka kvar till firandet så behövde bilen en ny omgång 

vax, detta gjorde jag sent på kvällen innan firandet.

Lördag, åkte iväg till garaget, bytte till min Giulia Super för 

avfärd till Gärdet, stannade och hämtade upp frukost och kaffe 

innan.

Väl på plats, trodde att jag var tidig med min ankomst till kl. 

9.45. Det fanns redan ett stort antal bilar på plats.

Under tiden på Gärdet så var det mycket mingel, som styrelse-

representant så blir det mycket som skall redas ut. Bara kul med 

folk som vill prata Alfa Romeo.

Många fina bilar, men jag saknade de riktigt gamla bilarna som 

jag vet finns därute.

Vi kanske får se dem till Alfa Romeos 100 års jubileum?

Jag lämnade tidigare för att hinna sätta upp tipsrundan 

som skulle vara som lite förströelse innan middagen ute på 

Djurönäset.

Det vara många som gick den och det var faktiskt tre stycken 

som hade alla rätt, Björn vi behöver svårare frågor till nästa 

gång ;-)

Middagen med mingel och fyrverkeri var mycket bra, jag läm-

nade strax efter halvtolv väldigt nöjd.

FREDRIK LAVESSON

SEKRETERARE CLUB ALFA ROMEO

FOTO: ALFAKUGEN
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Salve!
The Swedish Club Alfa Romeo Svezia, the oldest club in the 

world, was celebrating its 50 years in Stockholm two weeks 

ago.

Two Montreals were seen at the meeting.

I was there with my GTV6. 

Last weekend the Finnish club Alfa Romeo-Entusiasti Finlandesi 

had its Italian Weekend under brilliant circumstances.

One Montreal, my  ”Pantera Nera”, was partecipating with the 

repaired steering box.

She is coming to Rovigo with two other Finnish Montreals. 

The third photo with my GTJ was taken two years ago in front of 

Sestilios Hotel Cristallo in Rovigo. 

A PRESTO A ROVIGO,

TIMO JAATINEN, HELSINKI

Lördagen inleddes med biltvätt, det vore synd och skam att 

åka på 50-årskalas med en skitig bil. Alfan blänkte i kapp med 

solen när jag rullade ut på gräset mitt emot Tekniska museet. 

147:an är ju inte så jättevanlig men här var vi helt plötsligt 12 

stycken i rad. 

Efter att ha sprungit på några kompisar tog jag mig upp i 

Kaknästornet för att ta några bilder av festplatsen ”von oben”. 

Väl hemkommen kunde jag räkna till hela 306 (!) Alfa Romeo, 

senare rapporterade någon om ytterligare 100 bilar. Över 400 

Alfa, ett nordiskt rekord som nog aldrig kommer att överträf-

fas.

Även vädret visade sig från sin bästa sida och paraplyet fick 

stanna i skuffen hela dagen. Själv minglade jag runt och hade 

en riktigt bra eftermiddag. Jag passade även på att hänga med 

Christer med familj på Tekniska museet för att titta på utställ-

ningen Racerbilar. Vi avrundade med en fika på Etnografiska 

museets gräsmatta, ett café jag verkligen kan rekommendera.

Själv kunde jag inte delta i middagen och festen, men den berät-

tar säkert någon annan om. Dagens stora behållning, utöver 

alla bilar, var alla de trevliga människor jag träffade. Vi har ju 

äntligen blivit av med trängselskatterna här i Stockholm, men 

när jag köade hem slog mig tanken – det är ju riktigt trevligt 

med trängsel och köer, i alla fall när alla bilar är av ett speciellt 

märke.

Tack till alla som gjorde festen möjlig!

     JÖRGEN ERIKSSON

MIN DAG PÅ GÄRDET
När jag kom fram till Djurönäset strax efter kl 17 så var det 

väldigt skönt att ta en dusch och bokstavligen tvätta av sig 

dammet från Gärdet. Jag hade för kvällen fått det ärofyllda 

uppdraget att vara Fyrverkerigeneral vilket gjorde att jag innan 

middagen kollade upp ett lämpligt avfyrningsställe vilket fanns 

på klipporna mot vattnet.

Glädjande nog konstaterade jag sedan att det var fullt i restau-

rangen när det var dags för middag. Om det var fler med mig 

som märkte att det blev lite tomt på vissa rätter i buffén tidvis 

så kan det vara värt att veta att det var 225 personer förbokade 

till middagen. Till bords satte sig sedan 280 personer vilket 

förklarar att det blev lite mer att göra i köket än vad det var 

planerat för. En eloge till Djurönäset som klarade detta galant 

och serverade en utsökt Italiensk buffé.

Under middagen utnämndes Sten Hjalmarsson till hedersmed-

lem och vi fick även höra några anekdoter från grundaren 

Arne Wennerbrandt om hur allting egentligen startade för 50 

år sedan. En ambulerande enväldig jury hade under dagen på 

Gärdet utsett vinnare i olika klasser och dessa priser delades ut. 

Fredrik Lavesson hade rättat alla tipspromenadsfrågorna och 

arrangerade utslagsfrågor på stående fot för att utse en slutlig 

vinnare. Ett par presentöverlämningar hanns också med. Först 

var det en jubileumsgåva i form av en tallrik från Italien som 

överlämnades av representanter från vår Finska systerklubb till 

ordföranden Annica. Sedan fick vi som hjälpt till att arrangera 

50-årsjubileumet ta emot ett par flaskor Alfa Romeo-vin av 

klubben. Det var väldigt fina flaskor med grill och Alfa-emblem 

på, är vinet hälften så gott som utseendet på flaskan lovar så 

måste det smaka underbart. De får definitivt pryda vinstället till 

något speciellt tillfälle dyker upp. Tusen tack för dem!

Efter middagen satte bandet igång att spela tills det var dags 

för undertecknad att bränna av ca 35 kg krut som lyste upp 

sommarkvällen. Sedan fortsatte underhållningen medan folk 

började röra på sig, antingen till musiken eller för att hitta en 

lämplig plats att fortsätta festen på. Vissa satt kvar i restau-

rangen, andra ute på balkongen eller nere i puben osv. Hoppas 

att killarna i bandet uppfattade att deras underhållning var 

uppskattad trots att många satt ute och lyssnade istället för i 

direkt anslutning till scenen. 

Det blev mycket trevligt Alfa-snack under kvällen och själv 

avrundade jag det hela när musiken tystnat, baren var stängd 

och klockan var en bit över ett på natten.

Min summering är att jag är otroligt tacksam till alla som rest 

från när och fjärran för att delta i Club Alfa Romeos 50-årsjubi-

leum. Det var NI som gjorde detta till en fantastisk dag! 

Om ett par år fyller Alfa Romeo 100 år och jag ser redan fram 

emot den festen.

MATS FORSSÉN

MIDDAG OCH FEST PÅ DJURÖNÄSET
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FÖR UNGEFÄR 18 ÅR SEDAN SÅL-
DES DET TVÅ NÄRMAST IDENTISKT 
UTRUSTADE ALFA ROMEO 75 TS. 
IDAG ÄR DE INTE SÅ LIKA LÄNGRE. 
VI JÄMFÖR DE TVÅ BILARNA, VARS 
LIVSÖDEN SKILJER SIG KRAFTIGT.

Bilarna det handlar om är min egen ägandes 75 2.0 TS från 

1989, samt garagegranne och kollega Henrik Lindbergs 75 2.0 

TS från 1988. 

Henriks originalbil

Henriks far, Lars-Erik Lindberg, köpte den 1993 på en bilfirma i 

Örebro. Bilen var i nyskick, och hade stått osåld på denna numer 

nedlagda bilfirma något år. Mätarställningen var ungefär 4000 

mil, med komplett ifylld servicebok av en tidigare brukare.

Den rullar på Alfas 14” original aluminiumfälg. Däcksprofilen 

är 185/65/14. Ganska vasst för sin tid, men något högt i dag, 

där dagens småbilar levereras nya med betydligt värre däck. 

Chassiet är helt orört, stötdämparna är samma som satt på då 

bilen var ny.

                   

En klassisk Nardiratt i trä samt växelspaksknopp i aluminium 

med Alfa-logga är eftermonterat. Den här utrustningen mon-

terades 1990 som original i en serie om 80 bilar som kallades 

Ottantani.

Henrik bokstavligen snubblade på dessa delar då han var ute 

på Gladökvarns bildemontering i helt andra ärenden. Grejerna 

låg på golvet innanför dörren, och de visade sig vara till salu för 

en billig peng.

Lars-Erik Lindberg 

använde den som 

bruksbil i Örebro. 

Motorvärmare har mon-

terats, liksom dragkrok. 

Den yttre anslutnings-

kontakten till motor-

värmaren tas dock bort 

under sommarhalvåret, 

då den enligt Henrik 

och Lars-Erik förfular 

bilens utseende. 

Under åren har semesterresor gjorts, till både England och 

Holland. Bilen har gått som en klocka under åren, förutom att 

avgassidans kamaxel fått bytas. Ett startproblem dök också 

upp. Emellanåt, ungefär var tionde start, är den svårstartad, och 

kräver långt malande på startmotorn innan den tänder. Nilssons 

Motorservice i Örebro försökte lösa detta, vilket resulterade i 

en envig mellan herr Nilsson och bilen, där den förra fick ge sig. 

Herr Nilsson bad att få låna bilen. Allt gicks igenom, mättes och 

byttes utan kostnad för Lars-Erik. Felet kvarstår dock än idag, 

och kallas numer italiensk charm. I övrigt har standarddetaljer 

bytts, som avgasrör, däck, bromsbelägg och batteri.

Vanligtvis går Alfa-virsuet i arv från far till son. I familjen 

Lindberg var det tvärtom. 1990 lyckades Henrik övertala Lars-

Erik att byta sin Opel Rekord 1.6 mot en Alfa Romeo 75 från 

1986. Det var bilen som gjorde att Lars-Erik så småningom 

köpte bilen i denna artikel. Henrik har genom åren ägt Alfetta, 

Alfa 90, Alfa 75 med förgasare, GTV6, Spider och 156 TS.

 

Sensommaren 2002 köpte så Henrik Lindberg bilen av sin 

far. Tanken var att ha den som sommarbil, med utflykter som 

Skokloster och Brostugan i siktet. Hösten samma år bestämde 

han sig dock för att sälja. Brist på garageyta och behov av 

familjebil gjorde att en 156 TS inhandlades. Köparen hette Karl 

Rydberg från Norrtälje.

 Under tre år putsade, servade och fejade Karl Rydberg på bilen. 

Underhåll under hans år som ägare omfattade byte av broms-

servo och kopplingens huvudcylinder, samt sprucket grenrör. 

Ett Ansa avgassystem med dubbla utblås monterades, vilket 

ledde till att dragkroken fick stryka på foten. 

1 maj  2005 träffade Henrik Lindberg sin gamla bil och nye 

ägare på Skokloster. Under pratstunden kröp det fram att bilen 

var till salu, och då såddes ett frö. – Det faktum att bilen var till 

salu låg och jäste i bakhuvudet, berättar Henrik. Ett inofficiellt 

ordspråk i Alfakretsar lyder ”en Alfa säljer man inte, man köper 

bara fler”. Henrik är inne på samma spår: – Man bör ju äga 

åtminstone en Alfa, hävdar Henrik. Sagt och gjort, pengar och 

bil bytte ägare, och därmed ägde Henrik samma bil för andra 

gången på tre år.

Bilens skick är enastående. Då man öppnar dörren slås man 

över hur fräsch bilen är. Klädseln ser ut som ny, alla plastdetal-

jer är släta och utan repor.  De läckert 80-talsorange-färgade 

detaljerna på instrument och inredning, som länge ansetts som 

gammalt och ofta bytts mot vita dito, börjar få sin charm, 

liksom blinkersglasen och bakluckans reflexramp. Varje detalj 

fungerar precis som det är tänkt, till och med den berömda 

checkpanelen.

Projektet innan sommarens övningar är att byta ett av grenrö-

ren, som är provisoriskt svetsat och byta stötdämpare. Original 

gummimattor inhandlades hos Marco Harjunpää i Avesta. 

Staffans icke-originalbil

Min 75:a har jag 

ägt sedan 1999, då 

jag köpte den av 

Patrik Ragnmark i 

Göteborg. Skicket 

var gott, och 

mekaniken i fin 

form med dryga 

9000 mil på 

mätaren. Använde 

den som bruksbil 

under två år, innan jag insåg att salthalten på våra svenska 

vägar var för hög. Bilen klassades om till ”summer use only”, 

och är numer en urspårad renovering. 

Jag tror många Alfa-ägare känner igen sig i vad som följde. Ett 

litet byte av en detalj, och några år senare står man där med en 

totalt ombyggd bil, utan att ha en aning om hur det gick till… 

Vansinnet började med att Power Car i Årsta konstaterade 

att de bakre bromsskivorna var lite väl tunna. Tarox hade fina 

slitsade alternativ, så jag slog till. Och har man slitsade bak, så 

måste man ha slitsade fram. Och sådana bromsskivor krävde ju 

värre belägg, så det blev Tarox-belägg runtom. 

Efter att ha åkt mitt första banmöte 2001, insåg jag att det 

behövdes bytas delar på bilen. Under de följande åren byttes det 

till Bilstein stötdämpare, casterstagbussningar från Bertone, 

MT steg 2-fjädrar, 30 mm torsionsstavar, polybussningar, SZ-

bussning, skränkt De-Dion och ökad camber på framvagnen. 

Lite slitdetaljer som 

hardyskivor, växel-

lådsfästen, spindel-

leder och styrleder 

har bytts, avgassys-

temets mellandäm-

pare byttes mot ett 

ANSA-rör.

En ny lack lades 

på, efter att Orazio 

i Västberga hade 

åtgärdat rostiga bakre hörn, och monterat två rostfria dörrar. 

Vid denna tidpunkt var det länge sedan jag slutade räkna kost-

nader, så en helrenoverad växellåda monterades.

Banmöte efter banmöte avverkades. Både bil och förare utveck-

lades, inte minst tack vare de förarkurser Åke Nyberg håller i. 

Träffar på Skokloster och vid Brostugan besöktes, och jag var 

riktigt nöjd med bilens förmåga.

Sommaren 2004 började dock bekymren. Dags för Mantorp 

och årets sista banmöte. Premiär för banåka på R-däck. 

Förväntningarna på kurvhastighet och annat var uppskru-

vade. Äntligen skulle gamla Bettan rättvist få visa vad hon 

gick för! Men tji fick jag. Bilen gick som en påse mögliga nötter. 

Varvvilligheten var som bortblåst, jag hann aldrig få i fyran 

på startrakan, sluthastigheten på långa rakan var pinsam och 

jag började få allvarliga tvivel på min förmåga som förare. 

Rimligtvis borde utgångshastigheten med R-däck höja sluthas-

tigheten på varje raka och inte tvärtom! Samma trötthet hos 

bilen då jag deltog i Lazzats konbanekörning på Lunda flygfält, 

även om en Civic Type-R fick pisk.

Efter avställningen hösten 

samma år hittade jag felet. 

Den enda hittills orörda 

mekaniska komponen-

ten – motorn – saknade 

kompression på fyrans 

cylinder, vilket ledde till 

topplocksrenovering. Då jag 

demonterade grenröret hittade jag även orsaken till den höga 

oljeförbrukningen; grenröret till fyrans cylinder var väldigt blött 

av ny, fräsch olja. Det som skulle bli en topplocksrenovering 

spårade ur totalt. Förutom topplocket blev det en hel motorre-

novering, nyrenoverad framvagn, bättre begagnad katalysator, 

helrenoverad framvagn samt nytt CSC avgassystem. 

Vi skriver nu mars 2006, med motorn nyrenoverad och inlyft. 

Topplocket portades och renoverades hos Ulf Johansson i 

Åtvidaberg, efter tips av Fredrik Malmberg i klubben. Flödet för-

bättrades avsevärt med hjälp av lite aerodynamiska hjälpmedel 

i kanalerna. Kolvar, kammar och vevaxel mättes upp. 

Garagegranne Leif 

Persson, även kall-

lad MG-Leffe, såg till 

att ventilkåpa, plenum, 

sprängkåpa och servo-

pumpens fäste trumla-

des, vilket resulterade i 

att motorn numer 

OLIKA SOM BÄR
 – samma bil, men ändå inte DEL 1:2
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Med mässingsborste och ugnsbakad färg är det inte 
omöjligt att få glans på ett grenrör.

Blästrat, lackat och nya bussningar. Bromsoken står på 
att-göra-listan inför vintern 2006.

Än finns det nya oljepåfyllningslock att beställa!

Nardiratt och trä och aluminiumknopp med 
Alfalogga, så kallad Ottantani-utrustning. Köptes  på 
skroten för en spottstyver.

Motorn i Henriks bil. Original, förutom någon sväng med Autosol-burken. Nya kopplingscy-
lindern skymtar uppe till höger i bild.

Smått otrolig glans på en 18 år gammal röd lack. 14” fälgar bidrar till det tidstypiska 
utseendet.
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blänker värre än då den var ny. Grenröret behandlades också, 

och efter lite övertalning med mässingsborste ser det ser det 

nästan kromat ut.

Ytterst lite rost hittades. Nedre bärarmarnas infästning behöv-

de svetsas, liksom A-stolpens förlängning på högersidan.

Med hjälp från garagekollegor blästrades och trumlades de flesta aluminiumbitarna på 
motorn.

1974 STEG ARNE EKLUND IN I ALFA-VÄRLDEN DÅ HAN ÖPP-

NADE VERKSTAD PÅ STUDENTBACKEN. 32 ÅR SENARE ÄR 

FORTFARANDE TROGEN MÄRKET, TILLSAMMANS MED NIO 

ANSTÄLLDA.

De flesta Alfa-åkare i Mälardalen känner till AR Bil på 

Studentbacken. Firman har legat på Studentbacken alltsedan 

första dagen 1974. 

Arne Eklund, ägare och VD på AR Bil, var 27 år gammal då han 

1974 startade AR Bilservice. Namnet döljer inga hemligheter; 

AR står för just Alfa Romeo.  Ett år tidigare, 1973, startades 

en annan firma med namnet AR. De sålde Alfa Romeo på 

Linnégatan i Stockholm, och givetvis blev det diskussioner om 

vem som skulle heta vad. Diskussionen fördes dock i god ton, 

och slutade inte i tingsrätten, utan med delägarskap i Arnes 

bilverkstad. På så sätt fick bilförsäljarna AR Bil en verkstad, och 

bilverkstaden AR Bilservice fick en stor kund. 1976 blev Arne 

Eklund och AR Bilservice auktoriserade som Alfa Romeo-verk-

stad, vilket dom är än idag. AR Bil upphörde, och då passade 

Arne Eklund och AR Bilservice på att byta namn till AR Bil.

AR Bil sysselsätter tio personer idag. Utöver Arne Eklund arbe-

tar även hans söner Håkan Eklund, 38, och Anders Eklund, 31 

i firman. De är dessutom delägare, så familjebanden mellan 

Eklunds och AR Bil borde vara tryggade för lång tid framöver. 

Bobo Wideberg (se separat artikel) är en annan kunskapsbank 

med arbetsplats på AR Bil. Kombinationen av erfarenhet och 

ungdom ger förhoppningsvis oss Alfa-åkare en god tillgång på 

reservdelar och verkstadshjälp i framtiden. 

Kunderna är en blandning av gammalt och nytt, där många 

åker i de senare modellerna som bruksbilar. Det finns även en 

hel del gammelbilsåkare, dit man numer även får räkna model-

lerna, 75, 164 och 155, utöver de äldre modellerna. Stamkunder 

finns också, som odlar sitt bilintresse 

hela livet genom att alltid köra Alfa 

Romeo.

I verkstaden finns sex personer 

anställda, både mekaniker och plåt-

slagare. Plåtverkstaden sysslar mest 

med försäkringsjobb, även om verk-

stadsdelen fick sin beskärda del med 

försäkringsjobb, innan problemet 

med kamremshaverier löstes. 

– Reservdelarna till äldre Alfor börjar 

bli ett problem, berättar Arne Eklund. 

Att Olle Olsson blev generalagent har 

ändå inneburit ett lyft för oss, då dom 

byggt upp ett hyfsat stort reservdels-

lager i Uppsala, vilket gör att vi får de 

flesta delar levererade dagen efter 

beställning. Somliga reservdelar 

måste dock tas från lagret i Europa, 

och då tar det några dagar. Vissa delar har helt utgått i Italien, 

och då blir det problem, men vi kan hitta mycket delar bland 

andra leverantörer, framförallt i Tyskland och Storbritannien, 

så helt kört är det inte.

Under årens lopp har Alfa Romeo alltid varit en stor del av 

affärerna. FIAT köpte som bekant Alfa Romeo, och då blev AR 

Bil även auktoriserade för FIAT. Olle Olsson-bolagen är även 

Suzuki-importör, så i verkstaden blandas italienska och japan-

ska bilar.

– Vi fick mycket jobb ett par år efter att 156: an lanserades, 

säger Arne Eklund. De flesta känner till problemen med kam-

remmarna och det felaktiga tidsintervall som först angavs för 

modellen. Nu har fabriken insett detta, och problemet är inte 

längre ett problem för oss. Men det var mycket motorrenove-

ringar och motorbyten i början av 156: ans levnad.

Under årens lopp har Arne Eklund kört och brukat de flesta 

modeller som sålts av Alfa Romeo i Sverige. – 1976, när vi blev 

auktoriserade, skaffade jag en Alfetta 1.8. Det var en mycket 

trevlig bil, berättar Arne Eklund. Jag hann med en Alfetta 2.0 

också, innan det blev GTV6. Därefter har jag brukat mig igenom 

hela modellprogrammet. I dag kör jag Alfa 166 som bruksbil, och 

i garaget har jag en originalrenoverad Alfa Spider från 1972. 

Inte bara Arne Eklund kör Alfa till vardags. Håkan Eklund glider 

omkring i en Alfa 166, och broder Anders Eklund har slagit på 

stort och kör Alfa GT.

Förhoppningsvis får vi se dessa herrar på någon av våra träffar 

i sommar, och då ska ni ta en extra titt på Arne Eklunds Spider. 

Artikelförfattaren har sett den, och den är i mycket gott skick!

AV STAFFAN ERLANDSSON

AR Bil på Studentbacken
– 32 år som Alfa Romeoverkstad 

En välbekant vy för många Alfa-ägare; entrén till AR Bil på Studentbacken.

Alla bromsrör samt bromsservo och huvudcylinder byttes 

också, eftersom det var lättåtkomligt med motor och transaxel 

demonterad. Det som nu återstår är montering av alla delar, 

innan det är dags för nästa prövning; första startförsöket med 

nyrenoverad motor! Efter detta följer inkörning med nervöst 

motoröra. Varenda litet ventilknack höjer nog pulsen avsevärt. 

Tanken är även att mappa motorn, eftersom rätt stora ingrepp 

gjorts både i topp och med nytt avgassystem Tips på mapp-

ningsmöjligheter mottages tacksamt!

I nästa artikel jämför vi bilarna på vägen. Körintryck, komfort, 

bromsförmåga, väghållning och motorljud ska jämföras och 

dokumenteras. Jag misstänker att bilderna kommer att bli 

spekatakulära!

Tack till Maz, Kunta, MG-Leffe, PO, Jocke, Grifo, Marco och alla 

andra som på något vis hjälpt till!

 

STAFFAN ERLANDSSON
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Nu kunde äntligen Alfa Challenge köras på Kinnekulle Ring ! 

Och med dubbla finaler eftersom en final var flyttad från 21 maj 

p.g.a. regn.

Vädret var dessutom mycket bättre nu, med sol och värme och 

endast två regnskurar. Allt flöt bra under NRRC:s säkra ledning 

och inga olyckor eller incidenter uppstod. 

Visst uppstod mekaniska strul på några bilar, men det hör ju lik-

som till när påfrestningarna tänjes till det yttersta efter många 

varv på den kurviga banan.

Stämningen var topp hela dagen och till slut fick Jerry och 

Fredrik nöjet att utdela bansäsongens största prisbord med 

priser för Kinnekulle 1, Knutstorp och Kinnekulle 2.

DUBBLA RACE PÅ KINN EKULLE RING GAV NERV 
OCH SPÄNNING ÅT BAN MÖTET DEN 6 AUG 2005! 

TEXT: BJÖRN JOHANSSON  BILDER: BJÖRN JOHANSSON OCH CHRISTER LUNDMARK-MOTORBILDER.

Och du som inte var där, missa inte nästa års banmöte på 

Kinnekulle Ring. Har du aldrig kört så hjälper vi dej med spårval 

och goda råd så att du kan känna dej trygg och säker på banan. 

Då kommer körglädjen och den där känslan av upprymdhet när 

man kan ha full kontroll över bilen.

Bildkollaget visar allt från anmälan och förarsammanträde, 

depåarbete, körstilar på banan, Alfa Challenge, till den stora 

prisutdelningen som avslutade det hela. 
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SVENSK 
RACING 
ÄNTLIGEN ÄR KLÖVERBLADET TILLBAKA. HÄR 

KOMMER EN ÖVERSIKT ÖVER DEN SVENSKA 

RACINGSÄSONGEN INFÖR ALLA FINALER.

I Sportvagnsserien vimlade det av alfor för några år sedan, 

men tyvärr har det varit glest på senare år. Mikael Wiklund 

vann Roadsport B i fjol och i år ångar han på mot en ny seger 

som det ser ut. Han har fått sällskap av Emil Löveryd som ligger 

på andraplats. Jan Warg kör vidare med sin Pagano i år med 

Twinsparkmotor konverterad till förgasare och Roadsport B. 

Janne har även i år bjudit på några piruetter.

Claes Hanström går mot ännu en seger i Modsport III, men den 

lilla Modsportklassen är väldigt tunn i år och Claes har beslutat 

att köra resten av säsongen i SSK Classic i stället.

I Modsport I har Per Löveryd kämpat på med sin GTV, men lig-

ger mitt i fältet inför finalen.

I Historisk Racing hittar vi Anders Agfors, Thomas Bengtsson, 

Mikael Mattsson, Lennart Elofsson och Roland Falkenbäck 

i Standard Ny. I klassen upp till 1600cc leder Anders före 

Thomas. De andra kör i klassen upp till två liter och där är 

Mikael bäst med sjätte plats.

Lennart Henjer ångar på efter 25 år i samma klass med samma 

bil mot ännu en seger i GT/GTS.

Arne Allard jobbar febrilt med att få färdig Staffan Wahlströms 

gamla GTA, men eftersom den inte är klar ännu har han kört 

ännu ett år med sin Giulia Super och han ligger trea. Mats 

Bergelin hade renoverat sin Giulia i år och han hade ny design 

på lacken. Han ligger fyra. De kör i klassen för Standardbilar 

före 1965. 

I långloppsracingen hittar vi Hall Racing i ERCup. De ligger på 

18:e plats. Det har varit lite upp och ned för dem i år med sin 

156:a. Jag skall skriva mer om dem i nästa nummer.

I STCC kör Mattias Andersson vidare med sin 156:a, i år ingår 

han i CaWalli-teamet. Årets säsong har inte varit någon succé 

alls för Mattias… Bästa resultatet kom i Falkenberg med en sjät-

teplats. Han ligger på 14:e plats när två tävlingar återstår.

Tyvärr har jag ingen koll alls på vår egen racingserie i Alfaklubben. 

Jag bevakar STCC, SSK, SPVM, SLC & RHK så tiden räcker inte 

till att åka på fler serier, men till nästa nummer vet jag mera.

På återhörande

BENGT-ÅCE GUSTAVSSON – WWW.RACEFOTO.SE

Emil Löveryd

Claes Hanström

Per Löveryd

Anders Agfors

Lennart Henjer

Arne Allard
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13 KLISTERDEKAL CLUB ALFA 
ROMEO 
(EJ PÅ BILD)
8 CM 
30:- (40:-)
Rund dekal med Clublogo

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

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

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

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

11 11

14/15 12

19 18

26

11

21

20

22

23

KLUBBSHOPPEN

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

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

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

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

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

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

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

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

Postorderprylar beställer du direkt på vår hemsida  

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

till adressen POSTORDER@ALFAROMEO.ORG. Har 

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

din beställning till: CLUB ALFA ROMEO POSTORDER 

C/O HENRIK SELBO, JOHANNELUNDSGRÄND 5, 

163 45 SPÅNGA.

Har du frågor om sortimentet ringer du oss på:

070-721 02 07.

Vi skickar din beställning mot postförskott vilket inne-

bär ett postförskottstillägg på 45 kronor. Vill du undvika 

postförskottsavgiften kan du betala din order i förskott 

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

namn som betalningsreferens.

PRISER INOM PARENTES ÄR INKLUSIVE FRAKT.

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

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

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

1

3 4

65

2

24

9

8

10

REA!

KLUBBSHOPPEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Text på Italienska, bilder i färg och svartvitt. 

95 sidor

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

50 talet baserade på 1900-modellen. Mycket 

udda bilder och skisser du inte sett förr…

Text på italienska, bilder i svartvitt. 81 sidor.

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

presenteras den tunga sidan från 20-talet till 

1988 då den sista skåpbilen rullade ut. Visste 

du att det fanns Alfa Romeo Trådbussar i 

Stockholm på 50-talet? Text på engelska, 

unika bilder i svartvitt. 109 sidor

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

det flera bilar med samma chassinummer… 

Individuell historia och tävlingshistoria så långt 

möjligt om varje enskild TZ. Författaren (blyg-

sam fransos) ser detta som det ultimata ver-

ket om TZ:an. Nåja…

Text på engelska, riktligt med bilder i färg och 

svartvitt. 320 sidor.

NOSTALGIA&BÖCKER

16

17

15

18

1411 12 13

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

måste veta om Giulietta sprint. Vad fanns 

det för till exempel för original tillbehör till 

Sprinten? Som bonus medföljer ett nytryck av 

instruktionsboken till Sprinten.

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

vitt. 96 + 60 sidor

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

”Giluiettabibeln” på engelska. Här finns allt 

om Giulietta plus intervjuer med folk som var 

med och utvecklade, färgkombinationer inte-

riör-kaross och leveranslistor på bilarna.

Text på engelska, bilder i svartvitt och utvik 

i färg. 191 sidor

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

ning 1968-2003 som bildesigner. Mycket 

fräcka bilar – bilder är det ju många av.

Text på engelska, lyxbilder i färg. 192 sidor

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

rikt illustrerat praktverk.

Text på engelska, bilder mest i svartvitt. 380 

sidor

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

visar allt om Bertone då, nu och imorgon.

Ett samlarobjekt.

Text på engelska och italienska, bilder i svart-

vitt och färg. 204 + 176 sidor 

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

värt. Se och hör Alain de Cadenet köra och 

prata om ett antal klassiska Alfa Romeos. 

Mycket intressant. 98 minuter lång.

NOSTALGIA&BÖCKER

BILBÖCKER TILL CLUB ALFA ROMEOS 
MEDLEMMAR – EN MÖJLIGHET.

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

ligt så länge lagret räcker. Lagret kommer att 

fyllas på om och när behov finnes. Sortimentet 

kan också ändras hur som helst. Har du några 

speciella önskemål så hör dig till Björn Nilsson 

040-42 32 29 eller

BOKHYLLAN@ALFAROMEO.ORG 

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

040-42 32 29 eller

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

på vad porto/bussgodsfrakten kostar. Boken/

Böckerna reserveras då för dig. Sedan har 

du en vecka på dig att betala din order till 

Klubbens postgiro 228541-9 när pengarna 

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

veckors leveranstid. Vi gör på detta vis för att 

slippa outlösta försändelser, efterkrav och 

postförskottsavgifter. Välkommen med din 

beställning eller förfrågan.

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

mycket informativ. Tyngdpunkten ligger på 

bilarna från efter andra världskriget fram till 

156 modellen. Text på engelska, bilder över-

vägande i färg.

1
2

3

4 5 6

7 8 9
10

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

Romeo kan exklusivt erbjuda denna i Sverige. 

Beskriver märkets historia i kort och innehål-

ler mycket bilder på udda och okända Alfor 

som man sällan eller aldrig sett. Behandlar 

bilar fram till och med Alfetta Serien.

Även mycket 30 - 50 –tal samt tävlingsbilder. 

Text på engelska, bilder i svartvitt.

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

Owner ś bible. Mycket tekniska tips varvat 

med historik.

Rikt illustrerad. Även Informativ för de som 

har Spica Insprutning. Text på engelska, bilder 

i svartvitt.

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

Nick Mason har en stor samling med racer-

bilar dessa har hårdtestats på racerbanan.

Resultatet finns i fotoform i boken och i ljud-

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

och skruva upp, se sedan gåshuden…

Text på engelska, rikt illustrerad i färg.

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

Den kompletta historiken över en av de popu-

läraste Alforna. Även information om att 

bygga om sin bertone till banbil. Ett kapitel 

handlar om Sverige… Rikt illustrerad i färg och 

svartvitt, text på engelska.

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

Spider på femtiotalet går vidare med sextiota-

lets rundhäckar, sjuttiotalets flathäckar, åttio-

talets ankstjärtar för att sluta med nittotalets 

916 spider. Text på engelska, bilder i färg och 

svartvitt.

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

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

sarmotorer med fyra tändstift.

Mycket är dock applicerbart även på andra 

motorer. Kapitel om växellådor och väghåll-

ning också.Text på engelska, bilder och dia-

gram i svartvitt. 112 sidor

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

lerna, Duetton/Spidern 1966-1991.

Mycket om de olika modellerna även USA-spe-

cifikationerna. Text på engelska, bilder i färg 

och svartvitt. 95 sidor
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vara med oss, först misslyckades mätningen när man var uppe 

i 196hk, gång nummer två fick vi känna en frisk doft av varmt 

gummi – kusarna ska över till bromsrullen också! Med följd av 

ett stort mätfel. Men ägarens gissning på 155hk var lite lagom 

fel, och över vridmomentet låg långt över 300Nm.

75 TS, klubbmästers bil åkte upp på bänken, i princip original 

med 22000mil på mätaren. Vid varvstopp gav den 145.5hk, och 

gissningen låg på 145hk så närmare än så kommer man nog inte. 

Inga större mätproblem.

GTV 3.0, min egen bil sist. Trimprom + 2.5” avgassystem. Jag 

hade sagt till kompisarna att den skulle ge 235-250hk men 

trodde nog på 240hk själv. Och resultatet landade på 237hk. 

Vad gäller ursäkter så trodde jag bakvingen skulle ge några 

hästar till. Kurvan planade ut lite väl mycket över vridmoment-

stoppen vid 5000rpm (290Nm). Inte heller här några större 

mätproblem. 

SLUTSATS :

Alla verkade belåtna och glada, och vi verkade ju dessutom 

på bilarna utan överladdning gissa tämligen rätt på effekten. 

Men att mäta effekt är inte fullt så trivialt som det kanske först 

verkar.

TEKNIK

EFFEKTMÄTNING 
I RULLANDE 
LANDSVÄG

TEXT: OSCAR PERSSON

BILDER: RICKARD ELIASSON

Tordagen den 12:e maj hade folk från Kalmar, Ronneby och 

Öland samlats för en träff där ett antal bilar skulle få sin effekt 

uppmätt. 

Att ta reda på motoreffekten på egen hand är inte så enkelt. 

Men faktum är att det visade sig att det inte var så enkelt ens 

med rullande landsväg. 

Vi hälsades välkomna av Carl-Johan Carlsson från Lars 

Kaggskolan, vilka har en rullande landsväg. Rullande landsväg 

är en bromsbänk där man mäter effekten via bilens hjul istället 

för via motorns vevaxel, ni får ursäkta om jag blandar uttrycken. 

Vi fick först en genomgång av hur testutrustningen fungerar. 

FÖRST ETT PAR ORD OM UTRUSTNINGEN.

Denna kom från ett företag som heter Sun, och kan mäta såväl 

fyr som tvåhjulsdrivna bilar. Maximalt kan man bromsa 260kW 

per hjulpar (354drivhjulshästar). Principen är relativt enkel, 

man låter hjulen driva en trumma som i sin ända har en magne-

tisk broms. I mothållet på bromsen sitter en töjningsgivare, ju 

mer man böjer mothållspinnen desto mer vridmoment. Sedan 

mäter man trummans varvtal och får därmed vridmoment och 

varvtal vilket ger effekten. En dator försöker få motorvarvet att 

öka lagom snabbt genom att reglera bromsen. I vårt fall tog en 

körning runt 30sekunder. 

Längre tid ger mindre förluster p.g.a. av roterande massa som 

ska accelereras men ökar i gengäld belastningen på ingående 

komponenter.

För att mäta motoreffekten gör man följande, man mäter 

drivhjulseffekten med fullgas från låga till höga varvtal, sedan 

när man når maxvarv frikopplar man och låter den roterande 

massan i rullarna driva växellåda, däck och annat. Man adderar 

man denna effekt till drivhjulseffekten och får då summan av 

motoreffekt och förluster i drivlinan. I teorin fungerar det, men 

det är viktigt att inse att det man verkligen mäter är drivhjuls-

effekt, och det är väl inget fel i det – hur som så är det ju detta 

som driver bilen framåt. 

Men det finns även andra faktorer som sk. slipp mellan däck och 

trumma som en felkälla. Hjulet slirar lite och däcket agerar som 

en momentomvandlare. 

Startfältet bestod av tre transaxelbilar varav två med turbo, två 

framhjulsdrivna bägge utan turbo.

Vi hade gjort en blankett där deltagarna ombeddes skriva ner 

vad man gjort med sin bil, och hur mycket effekt man tror man 

har, resp vad man faktiskt sagt till kompisarna. Så fick man en 

sida där man kunde bortförklara sig, vilket ingen direkt bemö-

dade sig att fylla i.

Sud 1.7, först av alla dök Sune:s gröna Alfasud upp (behöver 

mer sägas, alla som sett bilen kommer ihåg den). Sune har bytt 

insprutning och katalysator till förmån till för 40mm Webrar, i 

övrigt en 16V maskin från 33:an. 

Ägaren gissade på 150hk och när domen var klar stod det 147hk 

i mätprotokollet.

Alfetta GTV –84, med turbokonvertering. 1.1bar laddtryck och 

en del elektroniskt  godis. 170hk gissade ägaren på (gissa kan 

man ju). Nu ville inte bromsbänken vara med oss, när turbon 

började ladda ökade motoreffekten så brutalt att bromsen inte 

hann öka belastningen snabbt nog och detta detekterades som 

ett fel och bänken släppte på bromsen. Flera försök gjordes 

men med samma resultat. Trist, men 133hk vid 3500rpm sedan 

ökade laddtrycket för snabbt, och bänken klappade ihop. 

75 Turbo, en bil som enligt ägarens utsago ska vara hyggligt ori-

ginal, en 3” down-pipe (röret direkt efter turbon på avgassidan) 

och 2.5” system för bättre flöde. Återigen så ville inte bänken 
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EFTER ATT HA VISTATS I ALFA ROMEO-

BILARS ABSOLUTA NÄRHET DE SENASTE 

35 ÅREN, HAR BOBO WIDEBERG BYGGT 

UPP EN STOR KUNSKAP OM MÄRKETS 

OLIKA MODELLER. MEN DET VAR NÄRA 

ATT ALFA ROMEO-ÄGARNA GICK MISTE 

OM HANS KUNSKAP. – JAG SKULLE 

EGENTLIGEN HA BLIVIT RADIOREPARA-

TÖR, BERÄTTAR BOBO WIDEBERG.

Bobo Wideberg sitter på den plats där 

de flesta Alfa Romeo-kunder ser honom; 

längst bort i korridoren i AR Bils loka-

ler vid Studentbacken i Stockholm, fullt 

upptagen med datorer och telefoner. 

Kunder och mekaniker avlöser varandra 

med frågor. 

– Jag skulle egentligen bli radio/tv repa-

ratör, och började som pryo på en firma i 

Bredäng. Att laga radio- och TV-appara-

ter var lätt, men när färgteven dök upp, 

så blev det problem! Att gå från gamla 

rörförstärkare till transistorer var inte 

lätt. Men jag fick mig ändå en tankestäl-

TVÅ GENERATIONER OCH ETT HALVSEKEL 
AV ALFA ROMEO-ERFARENHETER

lare om elproblem, och insåg att även 

bilar kunde drabbas av sånt, säger Bobo 

Wideberg.

– Min far, Roland Wideberg, hade Alfa 

Romeo-verkstad på den tiden. Han tyck-

te antagligen att jag behövde ett rekor-

derligt arbete. Att bara sitta och leka 

med el-grejer och titta på bildrör var 

inget riktigt arbete enligt honom. Jag 

fick sluta som lärling på radioaffären och 

börja hos honom på Alfa-service. Det var 

1968. Idag, drygt 35 år senare, är jag 

kvar i Alfa Romeo-världen.

1952 tog Bobo Widebergs far, Roland 

Wideberg, över verkstaden hos Joakim 

Bonnier. Firmans namn blev Alfa-service 

AB, det enda rätta namnet för hans verk-

samhet. Namnet ligger idag och vilar i ett 

aktiebolag, ifall någon är intresserad av 

att återuppliva företaget. Företaget låg i 

Storängsbotten, ett par stenkast från den 

plats där Bobo arbetar idag. Historierna 

om hur det gick till att köpa Alfa på den 

tiden håller än idag. Enligt klubbmästare 

Åke Nyberg så bytte försäljaren kläder 

beroende på vilken modell kunderna var 

intresserade av. Var det en cabriolet, så 

blev det lite mer stryktålig klädsel, var 

modellen täckt var det kostym. Undrar 

om samma sak sker hos någon bilfirma 

idag?

1962 revs kvarteren i Storängsbotten, 

varvid verkstaden flyttades till Stora 

Essingen, där far och son Wideberg drev 

företaget vidare till år 2000. Många 

minns säkert Roland Wideberg som den 

något äldre herren på Alfa-servcie, iförd 

rock av 50-talsmodell.

Att bli av med auktorisationen efter 30 

år som Skandinavens första Alfa-verk-

stad och dessutom vara mekaniker blev 

tungt, så när Italienska Bilhuset i Albano 

erbjöd Bobo Wideberg jobb som verk-

stadschef, avvecklade han verksamhe-

ten. Efter ett halvår år gick Italienska 

Bilhuset dessvärre i konkurs efter tidi-

gare trassliga affärer.

Bobo Widegren bakomförsäljningsdisken på AR Bil. Skattgömman med gamla och nya delar på hyllorna i bakgrunden.

– Då ringde Arne Eklund på AR Bil, och 

undrade om jag inte kunde komma och 

hjälpa till lite. Det är ganska precis fem 

år sedan, skrattar Bobo, och undrar vart 

dom fem åren tagit vägen. Jag hoppas 

kunna vara kvar här åtskilliga år. Jag 

känner mig fortfarande rätt ung, även 

om jag åker automatväxlat. Det är ju 

ingen DAF i alla fall, skämtar Bobo.

HUR SER DU PÅ ALFAS FRAMTID I 
SVERIGE?

– Alfa Romeo har fått en nytändning i 

Sverige. Ny generalagent som verkligen 

ställer upp med teknisk support och ett 

rejält reservdelslager i Sverige, gör att 

jag är positiv till Alfas framtid i Sverige. 

Med den nya Alfa 159 har vi dessutom en 

högklassig bil. Det är Alfas bästa hittills.  

Det är en kvalitetsbil byggd med preci-

sion, förklarar Bobo Wideberg. 

MED TANKE PÅ DITT JOBB PÅ ALFA-
SERVICE, SÅ MÅSTE DU HA KÖRT 

EN HEL DEL INTRESSANTA BILAR 
GENOM ÅREN?

– Det stämmer! Jag har kört en hel radda 

exotiska bilar genom åren. Vad sägs om 

Ferrari Mille Miglia -54, GTB, Monza, 750 

-53, Berlinetta Boxer, 512. Sen fick vi ju 

även köra en del vanliga bilar också, som 

Maserati 330 limousin, berättar Bobo 

Wideberg. Inom jobbet så har jag nog 

kört de flesta av de Alfamodeller som 

sålts i Sverige. 

– Bilintresse har jag alltid haft, avslöjar 

Bobo Wideberg föga förvånande. Lite 

mer förvånande är det kanske att några 

av de bilar han ägt har varit jänkebilar.  

– Så här i efterhand ångrar jag verkligen 

att jag sålde min Ford -46:a som jag  

jobbade med och brorsan använde som 

vardagsbil. Den hade varit kul att ha 

kvar som glidarbil på somrarna. Inom 

parentes kan jag berätta att morsan blev 

lite ledsen när vi snodde plyschdraperiet 

hemma och gjorde ruggigt fina dörrsidor 

och tak i Forden. Det var inte nådigt, 

berättar Bobo Wideberg. Nu fördriver 

han delar av somrarna med att ”fuska 

lite i golf”, som han själv uttrycker det.

 

Annars är resor ett populärt nöje hos 

familjen Wideberg. – Jag har inget speci-

ellt favoritresmål, bara att få resa och se 

mig omkring gör mig nöjd. 

– Det ska villigt erkännas att bilintresse 

tar en del av fritiden i anspråk också. 

I yngre år tävlade jag en del. Det blev 

lite rally med en Opel Ascona A, mest 

på hobbynivå. Några säsonger gokart 

hanns också med, sen blev det dags för 

familjeliv. Men mitt bilintresse finns kvar, 

berättar Bobo.

Telefonen ringer, och samtidigt kliver två 

nya kunder in genom dörren.

– Jag måste ta det här, avslutar Bobo. 

FAKTA:

NAMN: BOBO WIDEBERG

ÅLDER: 53

BOSTADSORT: STORA ESSINGEN

YRKE: VERKMÄSTARE PÅ AR-BIL

KÖR: ALFA ROMEO 164 LUSSO 

AUTOMAT

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.
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RECENSION & BILD: SVEN-ÅKE LARSSON

     I samarbete med Alfa Romeo har BBR Models börjat ge 

ut en serie av intressanta Alfa Romeo-modeller kallad ”serie 

Vintage”. Modellerna är handbyggda i en upplaga av 500 ex av 

varje och i skala 1:43. Alla är dessutom monterade på en platta 

av skinn (ja det luktar skinn!) och med klart akrylglas för att 

skydda modellen. Dessutom medföljer ett certifikat (Certificato 

di Garanzia a vita) och en liten brochyr med en beskrivning av 

modellen.

     BBR Exclusive Car Models har funnits i mer än 20 år och har 

ett rykte om sig att vara den bästa tillverkaren av handbyggda 

modeller i världen! Främst gör de Ferrari-modeller och det 

mesta av produktionen är i skala 1:43. De gör också en hel del 

byggsatser, dock inte ”serie Vintage”.

     Den första Alfa-modellen (ARV01) i den här serien gavs ut 

under våren i år och är den snygga ”Rudy Crespi” Alfan! Om 

den här bilen står det följande i brochyren som följer med 

modellen: 

”Sportivitá e Stile dal 1910”
Serie Vintage:

”ALFA ROMEO 6C 2500 S GHIA CABRIOLET – Planerad av designern Capalbi 

byggdes denna cabriolet på Sport n.916.040-chassit och framhjulsupp-

hängningen visades också i centrum av Ghia-montern på Turin-Salongen 

i september 1948. Uppenbarandet av den här bilen framkallade en hel del 

heta känslor för sina rundade former liksom för alla sina servomekansiska 

hjälpmedel, och inte minst för dess ägare, Prins Dado Ruspoli Sforza, som 

på den tiden var en outtröttlig livsnjutare av det Romerska nattlivet. 

Längre fram fick den dock det stora ”Grand Prix d’Honneur” vid ”Elegance 

Competition of Monte Carlo” och ett speciellt pris vid ”Competition of 

the Pincio” våren 1949. Bilen avslutade sin vandringsutställning den 5:e 

juni samma år med ett pris vid ”Elegance of Florence” som hölls i Bobolis 

trädgård.”

     Modellen är fantastiskt fin och klarlacken ger den en ”wet-

look”. Detaljer och montering är högsta klass! Den kostar 

naturligtvis, runt 2000 skr, men är värd varenda krona! Man kan 

räkna med att det kommer att ges ut 2-3 st olika versioner per 

år men med BBR så kan man aldrig vara riktigt säker på utgiv-

ningsdatum. Om någon är intresserad av modellerna så går det 

bra att ta kontakt med mig personligen, jag har sålt BBR-grejor 

i många år. Ni hittar mig via klubbens hemsida..... Jag samlar 

naturligtvis själv på Alfa-modeller!

Redaktörerna
Redaktörssysslan innebär mycket arbe-

te. Bland dem som vi skall tacka för sina 

insatser hör Sven Fernqvist som var 

först ut som redaktör för tidningen. Även 

Gunn-Britt Willen och Rune Dahlbeck 

var tidigt med i redaktörsjobbet. Mats 

Holmberg och Torbjörn Areschoug sköt-

te tidningen 1979. Så småningom fick 

vi en redaktionskommitté, först 1980 

med Lars Englén, Sven Fernqvist och Bo 

Skoglar, därefter med Englén, Skoglar 

och Mia Larsson fram till 1989, då 

Thomas Eriksson tog över med benäget 

bistånd av hustru Ann-Marie. Och 1996 

var det åter dags för ny en redaktör, för-

virrande nog med samma namn som den 

föregående – Tomas “utan h” Eriksson. 

Vad som hänt efter Tomas är nog bekant 

för de flesta.

A5 blev A4
Första året 1975 utkom bara ett nummer 

men ganska snart etablerades en regel-

bunden utgivning om fyra nummer per 

år. Antalet sidor var länge ganska blyg-

samt men pressades sakta men säkert 

upp till att normalt ligga mellan 20-32. 

Formatet var A5 under många år och 

det var först under 1986 som KB fick 

det A4-format som gäller även idag. 

(Såvida ingen ändring gjorts sedan förra 

numret.)

Formatbytet var inte utan våndor och 

föranledde ett antal inlägg från läsarna. 

Så här tyckte en av våra kända medlem-

mar, för att ta ett exempel: 

“Om man nu nödvändigt måste krångla med 
tidningens format, varför i hela friden kunde man 
inte vänta till början av ny årgång med att prova 
A4- formatet? Årgång 11 består nu av nr 1 i litet 
format, nr 2 och 3 i obefintligt format och nr 4 i 
stort format... ...Dessutom, är man så trångbodd 
som jag innebär det nya klöverformatet sannolikt 
att jag måste köpa mig en ny lägenhet. För att 
finansiera denna måste säkert Alfan säljas, var-
vid jag ju lika gärna kan gå ur Club Alfa Romeo. 
Då får jag inga Klöverblad, följaktligen behöver 
jag inte flytta...?”

Mia Larsson/Pergel lade ned ett enormt 

arbete som sekreterare och KB-redaktör 

under perioden 1982 - 88. Med en vanlig 

IBM-skrivmaskin, tejp och Tip-Ex som 

enda hjälpmedel skrev Mia av samtliga 

inkomna bidrag, och komponerade varje 

tidning genom att nåla upp alla sidorna 

på väggen hemma i lägenheten. Detta 

var naturligtvis inte ett konstigt förfa-

rande på den tiden - det fanns inte så 

många alternativa metoder att välja på!

4 nr blev 6 nr/år
1991 började tidningen komma ut med 

sex nummer år. Och sidantalet låg nor-

malt runt 36 så när på sommarnumret 

(nr 4) då även redaktörer tar semester 

och bara får till en 20-24 sidor...

Bättre förr?
Klöverbladets teknikredaktör tittar i backspegeln Del 1

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:

Åren 1989 till 1995 
- en gyllene epok för 
vår tidning!
Jag minns fortfarande då Thomas ring-

de mig från Skyttorp norr om Uppsala 

och berättade om sina planer för KB: 

Han hade tillgång till datorutrustning 

med vars hjälp tidningen skulle kunna 

ges ett helt nytt och mer professionellt 

utseende. För yngre medlemmar låter 

naturligtvis detta egendomligt, datorer 

har väl alltid funnits? -Fel! Vid den tid 

detta utspelar sig var det få som hade en 

persondator på jobbet, för att inte tala 

om hemma, och en laserskrivare kostade 

en förmögenhet.( $7000, 1985!)

Även en inbiten bakåtsträvare fann det 

omöjlig att säga emot Thomas, han sprud-

lade av entusiasm. En redaktion bildades 

med Thomas som Redaktör, hustru Ann-

Marie som Redaktionssekreterare och 

ett antal ”fack-redaktörer” med ansvar 

för olika områden.

FORTSÄTTNING FÖLJER
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AGENDA 2006 CLUB ALFA ROMEO MOTORSPORT
MÅNAD DAG STYRELSEMÖTEN ÅRS-MÖTE PRESSTOPP KB UTGIVNING KB BANMÖTEN OCH TRÄFFAR OCH RALLYN JUBILEUM CAR 50 ÅR

      ALFA CHALLENGE

SEPTEMBER 9     MANTORP + A.C.  

SEPTEMBER  15    KB 4   

OKTOBER 15 NORRKÖPING      

NOVEMBER 15   KB 5/6    

NOVEMBER 25  SYD     

DECEMBER 15    KB 5/6

INFO&NYA MEDLEMMAR

FÖRARLICENSKURSER
CLUBALFA ROMEO KOMMER VID ETT PAR TILLFÄLLEN UNDER 

ÅRET ATT ANORDNA FÖRARLICENSKURSER I SAMBAND MED 

BANMÖTEN. DET SOM JUST NU ÄR INBOKAT ÄR LICENSKUR-

SER I SAMBAND MED BANMÖTENA PÅ GELLERÅSEN 13/5 

SAMT KINNEKULLE 5/8. OM INTRESSE FINNS KAN EVENTUELLT 

YTTERLIGARE KURSER ANORDNAS.

VEM SKA GÅ FÖRARKURSEN OCH VARFÖR?

Alla som har intresse av att lära sig mer om tävlingsgrenen 

Racing kan med fördel gå kursen. Framförallt bör ni som 

regelbundet deltar på banmöten men saknar förarlicens gå 

denna licenskurs för att få en riktig förarlicens utfärdad av SBF 

(Svenska Bilsportförbundet). Ni slipper då lösa en PR-licens 

varje gång ni åker på ett banmöte. PR-licensen är dessutom 

bara giltig en gång per deltagare, år och tävlingsgren så åker ni 

på mer än ett banmöte per år bör ni ta en förarlicens.

HUR GÅR KURSEN TILL?

1-2 timmar teori på förmiddagen kombinerat med körning på 

banan under banmötet samt ett prov som skrivs under dagen. 

Samtliga dessa moment är obligatoriska. Ni kan räkna med att ni 

missar ett körpass på förmiddagen om ni deltar i kursen.

VILKA FÖRKUNSKAPER KRÄVS?

Inga direkta förkunskaper förutom att ni ska ha ett giltigt kör-

kort. Det underlättar dock om ni har intresse av motorsport och 

har grundläggande kunskaper om varningsflaggor, hur start går 

till etc. Den teori som används är SBF Racingreglemente, om du 

vill läsa på i förväg kan du ladda ner detta reglemente från:

http://web.sbf.se/regler/up/4/RA_TL.pdf

VAD BEHÖVER JAG HA MED MIG TILL KURSEN?´

En bil som du kan använda under banmötet och kursen samt per-

sonlig utrustning som hjälm, overall eller heltäckande bomulls-

klädsel, samt handskar och gärna ett glatt humör!

HUR MYCKET KOSTAR DET?

Licenskursen kostar ingenting extra utöver banmötet för med-

lemmar i CAR men det kostar ett par hundralappar per år att 

lösa ut sin licens. Du måste således betala deltagaravgiften för 

banmötet precis som vanligt.

HUR ANMÄLER JAG MIG OCH VART VÄNDER JAG MIG OM 
JAG VILL VETA MER?

Anmäl dig helst via email till Fredrik Malmberg: Fredrik.

Malmberg@utklippan.se

Du kan också anmäla dig på telefon 0733-58 36 57 (efter 19).

OBS! Du måste anmäla dig till banmötet på sedvanligt sett, detta 

är bara anmälan till licenskursen.
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NYA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA TILL

AGARDH HANS NYHAMNSLÄGE ALFA ROMEO 156 2.0 TS ALFA ROMEO SPIDER 2.0
ALDEBO LARS SIGTUNA 
ANDRÉ MICHAEL ALNÖ ALFA ROMEO 33 16 V -92
ANDERSSON CHRISTIAN HELSINGBORG 
ANDERSSON JOAKIM KALMAR ALFA ROEMO 156 GTA -03
BERGH GERT SMYGEHAMN 
BJÖRKLUND KRISTOFFER KINNA ALFA ROMEO GTV 2000 -72
BRANDSTRÖM PETER ÅRSTA ALFA ROMEO 146 -96
CAPRETTI BJÖRN MARCO GÖTEBORG ALFA ROMEO 147 2.0 TS  
CARLSTRÖM BIRGITTA VETLANDA ALFA ROMEO 33 1.7 IE 16
CLASAEUS CHRISTIOFER INGARÖ ALFA ROMEO SPIDER 2.0-85
DAHLLÖF MIKAEL MALMÖ ALFA ROMEO SPIDER -93
EK JAN-OLOF SANDARED 
ELDH PER GÖTEBORG 
GAMMELGÅRD GEORGE FALUN 
GILLGREN OLA MALMÖ ALFA ROMEO GT 1750 BERTONE -70
DEGL INNOCENTI ALESSIO GÖTEBORG ALFA ROME 159 
GRAFSTRÖM ULF BORÅS ALFA ROMEO 159 SW -06
HAGARDZON HENRIK KUNGÄLV ALFA ROMEO 156 GTA SW -03
HARALDSSON FREDRIK TROSA ALFA ROMEO GTV 6 -85
HILDEBRANDT MAGNUS ÖREBRO ALFA ROMEO  156 SW 2.0 TS -00
HOLM CARL-OTTO FALSTERBO ALFA ROMEO SPIDER -99
HRON TONY GRÅBO 
ISRAELSSON ÅKE LULEÅ ALFA ROMEO 156 -99
JACOBSON HERBERT HÄGERSTEN ALFA ROMEO 75  3.0 -99
EHRENHOLM KARL STOCKHOLM ALFA ROMEO GIULIETTA -85
EKLUIND DAVID RÅÅ 
ELVINSSON TOMAS YTTERBY ALFA ROMEO 156 2.0 -00
FILANDER MATTIAS SOLLENTUNA 
JANHEIM OLA ALVSJÖ ALFA ROMEO 75 TS -89
JANSSON JONNY RIMBO ALFA ROMEO GTV 4 -85
JANSSON MATS NACKA ALFA ROMEO SPIDER
JONSSON TARJA ESKILSTUNA ALFA ROMEO 156 TS -99
KARLSSON DAVID STOCKHOLM ALFA ROMEO 1600 GTJ -75
KOSKINEN ESA TYSTBERGA ALFA ROMEO GTV -78
KVARNSTRÖM OLA INGARÖ ALFA ROMEO 147 2,0 TS-04  ,75 2.0 TS -89
LARSSON FREDRIK BROMMA ALFA ROMEO 156 SW
LEILER ULF STOCKHOLM ALFA ROMEO 156 SW -04
LINDBLOM ROBERT LULEÅ 
LINDÉN BIRGITTA GÖTEBORG ALFA ROMEO 1600 GT -75
LINDSKOG PETER ÄLVSJÖ ALFA ROMEO 156 SW 2.0 JTS SELESPEED -03
LINDERSON TORBJÖRN SOLNA 
LINDGREN BERTIL VÄLLINGBY ALFA ROMEO SPIDER -82
LINDMAN JOHN NORRKÖPING ALFA ROMEO 155 V6 -93, 75 TS  -90, 90, 2.0 -87, 
  33 4X4 -89, 164 V6 -90, 164 V6 -90, 164 TS -89 
LISS-DANIEL PER TÅBY 
LUNDSTRÖM JOHAN UPPSALA ALFA ROMEO 156 SW V6 -00
MAGNUSSON MAGNUS VÄLLINGBY ALFA ROMEO SPIDER -88
MASIEWICZ DANIEL LUND ALFA ROMEO 147  2.0 TS  02
MÖRK JAN FARSTA ALFA ROMEO GUILIA GT 1300 JUNIOR -67
NECKING CARL MALMÖ ALFA ROMEO 2000 GTV -72
NILSEN JAN HELLERUP DANMARK 
NILSSON GÖSTA JÖNKÖPING ALFA ROMEO 147 GTA -05
NILSSON LARS LÖDDEKÖPING 
NOREN SVEN-OLOF MÖLNDAL 
OLESEN CLAUS HERLEV  DANMARK ALFA ROMEO 156 1.6 TS -01
OHLSSON GABRIEL VALLDA ALFA ROMEO 156 2.0 TS -99
OWETZ HÅKAN VÄLLINGBY ALFA ROMEO 164 V6 TB
PALMGREN JOSEFINA NORRTÄLJE ALFA ROMEO SPIDER 2.0 -85
PERSSON INGVAR TRELLEBORG ALFA ROMEO GTV 6 -84  SPIDER V6 -96
PAULSSON THORLEIF ÖSTERSUND ALFA ROMEO ALFETTA 2,0  -84
PONTI PATRIZIO ENKÖPING ALFA ROMEO SPIDER -69
RÅNNFELT CARL ABBEKÅS ALFA ROMEO 166 -01
SEHLSTEDT BERNDT VÄLLINGBY ALFA ROMEO 156  -98
SJÖSTRÖM ERIK HÖNÖ ALFA ROMEO ALFA SUD SPRINT -87
SONESSON PER NORRKÖPING ALFA ROMEO GTJ -73
STILLNERT ANITA VÄRMDÖ 
DE SOUSA E MELO VITTSJÖ ALFA ROMEO 166 SUPER -99
SUNDBERG BO ÅRSTA ALFA ROMEO 156 -02
SVENSSON MATTIAS SKÖVDE ALFA ROMEO SPIDER -99
TIGER JÖRGEN GÖTEBORG ALFA ROMEO 147 2.0 TS -02
WAHLSTRÖM DAVID SOLLENTUNA ALFA ROMEO 156 2.0 JTS -02
VEIRET PIERRE GÄVLE ALFA ROMEO 2000 GTV -73
WESTBERG DAVID UPPSALA ALFA ROMEO 1600 GTJ 2 ST.  AR 2000GTV -73
WÅHLIN KURT SUNDBYBERG ALFA ROMEO 156 TS  SW -01
ZETTERSTRÖM ARNE KUNGSÄNGEN ALFA ROMEO 147 2.0 TS
ÅBERG MAGNUS BANDHAGEN 
ÅGREN CAMILLA TYSTBERGA ALFA ROMEO ALFETTA GTV6 -85
ÖBERG JOAKIM ENEBYBERG 
ÖHOLM CARL-JOHAN KUNGÄLV ALFA ROMEO BRERA 3,2 SKY VIEW



Upptäck passionen och tempe-
ramentet 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.

BROMMA, Scanauto i Bromma, Ulvsundavägen 134, 08-564 35 900,  HELSINGBORG LANIBIL AB, Garnisonsgatan 19, Berga Industriområde, 042-16 92 90,  
KVÄNUM, Kjellströms Bil i Kvänum AB, Skaragatan 16, 0512-922 00,  LANDVETTER, Landvetter Bilverkstad AB, Östra Eskilsbyv 220, 031-94 51 05,  
BORÅS/MÅLSRYD, Tage  Johansson Bil AB, Svenljungav. 13, 033-23 66 70,   OLOFSTRÖM, Stig  Ericsson i Olofström, Brostugevägen 2, 0454-920 60,  
OSKARSHAMN, Be-Ge Personbilar AB, Södra Fabriksg. 12, 0491-76 15 00,  SKELLEFTEÅ, Bilhuset i Skellefteå AB, Hammarvägen 3, 0910-70 18 18,  
MALMÖ/SVEDALA, Motorcity i Svedala AB, Industrigatan 3,  040-40 20 10,  NORRKÖPING,  Bilteamet i Norrköping, Moa Martinssons gata 18, 011-28 26 80,  
VETLANDA, Be-Ge Personbilar AB, Verkstadsgatan 2, 0383-46 73 00,  ÖREBRO, Marieberg Bil AB, Firmavägen 2, 019-22 39 49

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

Kampanjpris:  

14.700:-

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


