
KLÖVERBLADET
O F F I C I E L L T  O R G A N  F Ö R  C L U B  A L F A  R O M E O  M O T O R S P O R T

Nr. 2 april 2007 Årgång 32

GENÈVESALONGEN

MONSTRET FRÅN MILANO

ITALIENRESA

STYLING



3

INNEHÅLL

4 YTTERSPALTEN

5 REDAKTIONEN

6 MEDDELANDE FRÅN KANSLIET

8 INFORMATION & AKTIVITETER

13 OLLE OLSSONS HISTORIA

14 ALFA ROMEOS FRONTFIGURER

16 VINSTBILEN

18 RESEREPORTAGE

22 BESÖK HOS POWERCAR

24 MONSTRET FRÅN MILANO

28 NYHETER

30 GENÈVESALONGEN

32 STYLING

38 PORTRÄTT

40 CAR CHALLENGE

48 KLUBBSHOPPEN

50 NOSTALGIA & BÖCKER

52 VÄXLANDE RESULTAT

54 INFO OCH NYA MEDLEMMAR

ALLA VILL JU HA EN   
 ITALIENARE!
Automobil är tidningen som ger den mest njutningsfulla läsningen om 
de läckraste, snabbaste, vackraste och mest intressanta bilarna. 
Klassikerna är lika viktiga som de heta nyheterna – om inte viktigare, 
faktiskt. Vi kan inte lova storslagen läsning om italienska bilar i varje ut-
gåva (fast bra nära!), men i Automobil möter du alltid spännande bilar 
presenterade i läskande förpackning.
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NR 10 2006  PRIS 59 KR DANMARK 59 DKK FINLAND 4,90  EURO NORGE 64 NOK

SORRY, SPORTVAGNSVÄNNER! INTE MÅNGA TVÅSITSARE I ER FAVORITTIDNING DEN 

HÄR GÅNGEN. I GENGÄLD VÄRLDENS BÄSTA LYXVAGNAR, PÅ AUTOMOBIL-VIS!

110.06

JÄRNET MED LEXUS GS450h*JAGUAR XJR * DEN KOREANSKA UTMANAREN *REDAKTIONENS EGNA LYXKÄRROR!

A-TEST S80 V8
      Volvos finaste går 

en hård match i vårt 
väghållningstest.

 ASTON MARTIN LAGONDA    

      Korsning mellan
en engelsk greve
och ett UFO.

LYXBILARNA!
FÖLJ MED PÅ DRÖMRESA! 

ROLLS-ROYCE PHANTOM, 

NYA MERCEDES S-KLASS 

OCH CITROËN C6
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TEST

KÖPLUST!  KUSLIGT 

PRISVÄRDA LYXÅK FRÅN 

BMW, JAGUAR, LEXUS, 

MERCEDES, BENTLEY 

OCH CADILLAC

 
116 SKÖNA SIDOR MED 
DE ALLRA  LÄCKRASTE

06-10-05   13.20.39

STEKHETA AUDI R8. ALLT DU

VERKLIGEN VILL VETA
OM SUPERBILEN

SOM SKA KLÅ 911.
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OLDTIMERS PÅ RINGEN

     Sömnig pensionärsträff? Inte 

precis, de här rariteterna går på 

fälgkanterna runt Nürburgring.
VI KÖR BRISTOL 
      Nu förstår vi varför 

kommissarie Lynley 
ser så himla nöjd ut!

2

NYA OPEL GT. NU 

BLIR DET SVÅRT 
ATT RÄDDA 
FRISYREN.

JARLMARK! 
VÅR EXPERT
GUIDAR TILL

ROLIG BILTEKNIK.

AUDI S3
MAZDA3 MPS

VOLVO C30 T5

MINI COOPER 

 KÖPLUST CIVIC R

07-01-29   13.46.37

HÅLL UNDAN, M3! NU LADDAR LEXUS 
MED V8 OCH 
PASSAT FÅR

300 HK.
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Äntligen! Honda Civic Type-R har landat!

ÖVERTYGA CHEFEN!

     Skoda Octavia RS med 170 hk 

diesel, Saab 9-5 med 210 hk 

etanol – eller en Cayenne Turbo!

5 × DRÖMBIL! 
      Alpina B10 Bi-turbo,

Lancia Thema 8.32,
Mercedes 500E, 
Lotus Omega och ...

3.07

KÖPLUST! FYNDA
FAMILJERACER
FÖR 50, 100, 200
OCH 400 TUSEN!

SUNDFELDT:
MIN VILDA 
JAKT PÅ 
SPORTKOMBIN!

43 
 F
  MERCEDES E63 AMG MOT 

AUDI S8.   ALFA 159 V6 

MOT OPEL OPC, LEXUS IS OCH MAZDA MPS
V10-bil med 450 hk 

jagar V8-bil med 514 hk 

– vilken tror du vinner?

BILARNA DIN PAPPA 

DRÖMDE OM!

07-02-26   12.40.50

ERBJUDANDET GÄLLER 

MEDLEMMAR I CLUB 

ALFA ROMEO

MEDLEMS- 
RABATT!

15 %
MEDLEMSERBJUDANDE – 10 FULLMATADE NUMMER 
FÖR ENDAST 415 KRONOR! BESTÄLL DIN PRENUMERATION 
PÅ  WWW.AUTOMOBIL.SE/CAR

En storslagen resa med tre versioner av Maserati Quattro-porte. Vilken fullträff!

Tolv sidor Countach-nostalgi – var annars hittar du det?Vilken grandios tourer: Maserati 3500 GT från 1957. Drömmen om en vass familjebil – här är fyra kandidater!

701AMB0307P.ps   701 07-03-13   11.20.52
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Äntligen är det fågelkvitter, en sol som värmer och luften 
doftar vår! Nu står man ju nästan här och hoppar av iver 
att få byta till sommarsulorna. Så härligt det skall bli med 
däck som biter sig fast i asfalten igen. Woohooo, G-kraf-
terna är snart tillbaka!
 
Nu kan jag med glädje meddela er att vi har två herrar vid 
namn Stefan Werner och Stefan Swedbratt som tackat ja 
till att sköta klubbens Västregion. Känns jätteroligt att 
vi får kontaktpersoner som vill engagera sig i Väst igen. 
De får presentera sig själva här i tidningen. Hoppas ni 
som bor i västra delen av landet hjälper till, kommer med 
förslag på glada upptåg och aktiviteter och stöttar dessa 
herrar i sitt arbete. 
 
En annan källa till glada miner för min del är alla 
säsongsstarter inom motorsporten på TV. Rally VM och 
Superbike pågår för fullt, ETCC och Moto GP startar i 
helgen. När Alforna och Ducati kör sina lopp brukar jag 
göra iordning en stor café latte och nybakade ciabatta 
(bröd) med mascarpone (ost) och marmelad på och njuta 
framför TV ń. Riktigt mysigt, speciellt om någon av ”de 
röda” fordonen vinner förstås.
 
Snart är det dax för årets italienträff ute på Skokloster 
den 1:a maj. Har sett att det strömmar in anmälningar till 
detta, kul. Det blir säkert lika trevligt och välbesökt som 
tidigare år, eller rent av ännu fler italienska fordon kan-
ske. Detta evenemang har växt sig allt större för varje år 
och lockar även andra som inte kör italienskt. Har planer 
på att köra ner till Skoklosterträffen, så om 33:an sköter 
sig och är på gott humör är det högst troligt att vi kom-
mer dit.
 
Blev kontaktad av Svenska Miataklubben härom veckan. 
De vill anordna en banträff tillsammans med oss på 
Mittsverigebanan utanför Härnösand i sommar. De hade 
hört så mycket gott om oss och våra bankörningar och 

ville dela notan och banan 
en lördag. Vi har precis 
hittat ett datum som fung-
erar och inte krockar med 
andra evenemang för båda klubbarna (med reservation 
dock, inte helt klart) och det är lördagen den 11:e augusti. 
Mer information kommer naturligtvis om detta när allt 
är bokat och tummat. Men alla ni som är sugna på att 
komma och köra på Mittsverigebanan kan i alla fall pre-
liminärt boka in den lördagen i kalendern. Det blir precis 
”som vanligt” att vi bokar stugbyn i närheten för över-
nattningar och har gemensam grill- och ljugkväll på kväl-
len innan banträffen, fast med en bunt Miatabilar sida vid 
sida om våra vackra och snabba italienska fullblod.
 
Råkade ut för något märkligt förra helgen, fick två punk-
teringar inom tio minuter. Hur stor sannolikhet är det att 
detta händer egentligen? Först var det ena framhjulet. 
Skulle ut på ett ärende och körde ut från min parkering, 
tyckte att Alfan blev konstig i styrningen efter ett tag. 
Stannade bilen och såg att det var väldigt lite luft i ena 
framdäcket. Körde sakta till närmaste mack, åtgärdade 
punkteringen och kontrollerade samtidigt trycket i de 
andra däcken, allt ok. Fortsatte färden, max två km, och 
då kändes bakvagnen helt plötsligt underlig. Men vad 
tusan är det, tänkte jag, måste nog ha inbillat mig. Icke! 
Bakdäcket helt platt. Så det blev samma procedur igen, 
snigelhastighet till närmaste mack. När jag sen på kväl-
len berättade detta för några kompsar, se de : Köpte du 
nån trisslott på macken då? Näe, det gjorde jag inte, men 
däremot ett gäng tuber med däckskum. Kanske skulle 
köpt en trisslott, det är väl ungefär samma chans till vinst 
som att man ska få dubbelpunka inom några minuter.
 
Ha det så gott och njut av våren och era vackra Alfor. Vi 
kanske syns på Skokloster!
CIAO / FRU ORDFÖRANDE

KLÖVERBLADET

LEDAREN
YTTERSPALTEN

HEJ KÄRA ALFAVÄNNER!

NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR

ANS. UTGIVARE STYRELSEN GENOM

ANNICA NILSSON

REDAKTIONEN

ADRESS:

KLÖVERBLADET 
ATT; STAFFAN ERLANDSSON

TEL. HEM: 08-656 38 39

MOBIL: 0707-38 03 67

MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

REDAKTÖR & AD

THOMMY LEHRGRAFVEN
FORNMINNESVÄGEN 40, 

540 16 TIMMERSDALA

TEL: 070-285 44 39

TEL. HEM: 0511-811 27

MAIL: REDAKTOR@ALFAROMEO.ORG

NYHETSREDAKTÖR

STAFFAN ERLANDSON
ÖSTUNA LUNDA, 741 94 KNIVSTA

TEL. HEM: 018-38 72 95

MOBIL: 0707-38 03 67

MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

KORREKTUR

VIKING PALM
BLÅBÄRSGATAN 4, LOMMA  234 43

TEL. HEM: 040-41 02 31

MOBIL: 070-273 88 15

MAIL: VIKING.PALM@TELIA.COM

REDAKTÖR MOTORSPORT

BENGT-ÅCE GUSTAVSSON
TEL: 0703-40 93 00

MAIL: BENGAN@RACEFOTO.SE

REDAKTÖR NOSTALGIA
OCH BÖCKER
BJÖRN NILSSON
TEL: 040-42 32 29 (KVÄLLAR)

MAIL: KASTAJELUND@SWIPNET.SE 

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

MAIL: ORSO@BREDBAND.NET

ANNONSERING

THOMMY LEHRGRAFVEN
FORNMINNESVÄGEN 40, 

540 16 TIMMERSDALA

TEL: 070-285 44 39

TEL. HEM: 0511-811 27

MAIL: THOMMY@ARTECH.SE

PRODUKTION: THOMMY LEHRGRAFVEN

TRYCK: GRAFIKERNA LIVRÉNA 

I KUNGÄLV AB
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StYlING

CLUB ALFA ROMEO C/O ANNICA NILSSON, 

NYGATAN 53, 903 31 UMEÅ

STYRELSEN 2007

ORDFÖRANDE

ANNICA NILSSON
NYGATAN 53, 903 31 UMEÅ

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

MOBIL: 0706-66 76 86

MAIL: ORDFÖRANDE@.ALFAROMEO.ORG

FREDRIK LAVESSON
VÄSTERBY BACKE 26, 163 75 SPÅNGA

TELEFON: 08-38 23 18,

MOBIL: 0703-53 58 59

MAIL: SEKRETERARE@ALFAROMEO.ORG

KASSÖR

ROLF CARSTENS
BERGABOVÄGEN 7, 133 37 SALTSJÖBADEN

TELEFON: 08-747 85 34,

MOBIL: 0736-42 48 70

MAIL: KASSOR@ALFAROMEO.ORG

RICHARD ELIASSON
RYDSGATAN 318 B, 584 39 LINKÖPING

TELEFON: 013-17 46 66

MOBIL: 070-571 87 78

MAIL: 

RICHARD.ELIASSON@ALFAROMEO.ORG

BO M HASSELBLAD
HJÄLMSÄTERSGATAN 2 C,

582 17 LINKÖPING

TELEFON: 013-10 13 30

MOBIL: 0739- 415 301

MAIL: BO.HASSELBLAD@TVC.SE

JAKOB THORSTEINSSON
MELLERSTA STENBOCKSGATAN 19D,

254 37 HELSINGBORG

TELEFON: 042- 21 91 91

MOBIL: 0702-278 885

MAIL: 

JAKOB_THORSTEINSSON@HOTMAIL.COM

KLUBBMÄSTARE ÖST

ÅKE NYBERG
SANDBROVÄGEN 28, 183 30 TÄBY

TELEFON: 08-83 47 83

MOBIL: 0708-40 74 07

MAIL: AKE.NYBERG@ALFAROMEO.ORG

KLUBBMÄSTARE VÄST

STEFAN WERNER
MAIL: STEFAN.WERNER@TELIA.COM

STEFAN SWEDBRATT
MAIL: STEFAN.SW@TELIA.COM

BANMÖTESANSVARIG

FREDRIK MALMBERG
BARKEN BEATRICES GATA 8

417 60 GÖTEBORG

TEL: 031-23 15 05

MOBIL: 0733-58 36 57

MAIL: FREDRIK.MALMBERG@KVADRAT.SE

KANSLI/MEDLEMSFRÅGOR

VAKANT
MAIL: MEDLEM@ALFAROMEO.ORG

WWW.ALFAROMEO.ORG

MANUSSTOPP
MANUSSTOPP 2007 ÄR SENAST 10/1, 10/3, 10/5,10/7,10/9 OCH 

10/11. REDAKTIONEN UPPSKATTAR OM MATERIALET SKICKAS 

IN TIDIGARE ÄN DESSA DATUM, DÅ DET BLIR EN VÄLDIGT STOR 

ARBETSBÖRDA ÖVER NÅGRA FÅ DA GAR OM ALLA SKICKAR IN SITT 

MATERIAL SÅ SENT SOM MÖJLIGT.  

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.

Efter några nummer av Klöverbladet har Thommy Lehrgrafven 
och jag hunnit bli varma i kläderna. Glädjande är alla positiva 
kommentarer från medlemmar eftersom det känns att vi är på 
rätt spår.

Club Alfa Romeo representerar många olika människor med 
lika många olika intressen. En del brinner för banåka, andra för 
veteranbilar och några för allt som har med Italien att göra. Vi 
hinner inte med att göra reportage och skriva motsvarande alla 
medlemmars förväntningar och intressen, varför Klöverbladet 
är väldigt beroende av klubbens medlemmar och era bidrag. 
Jag är övertygad om att det finns folk därute med intressen och 
kunskaper som många av läsarna skulle vilja ta del av. En del 
är oerhört skickliga bilrenoverare, andra kan allt om italiensk 
historia och kultur, andra återigen kanske är vax– och putsex-
perter och vill dela med sig av sina kunskaper. Min uppmaning 
till er är att skriva så pennan glöder samt fotografera. Tycker du 
fotograferandet är svårt, be då någon kamrat ta med kamera 
och fotografera. Anser du att det är svårt att skriva hjälper jag 
gärna till med textredigering eller funderingar och frågor inför 
artikeln. Slå en signal eller mejla så hjälps vi åt med artikeln.

Så fort någon av klubbens sektioner har en aktivitet eller om 
andra människor träffas med Alfa inblandat kan vi skriva om 
det. En kaffe– och kakträff en onsdag i Lerum eller isbanekör-
ning i Umeå kan bli en artikel. I detta nummer har vi fått in ett 
antal intressanta och bra artiklar, bland annat från Wille R om 
hans Spiderresor samt Markus Mobergs artikel om hur man 
kommer sig för med att importera en fabriksbyggd tävlingsbil 
från Holland. 

Nästa deadline är 10 maj 2007. Som det står att läsa på hem-
sidan är detta verkligen en DEADLINE. Finns det möjlighet 

tas material gärna mot långt innan dess, eftersom framförallt 
Thommy som layoutar tidningen annars överhopas av en orim-
lig arbetsbörda över några få dagar. Allt arbete sker        ideellt 
på fritiden, så våra familjer uppskattar om material skickas in 
i god tid före deadline. För Thommys del är det också viktigt 
att kunna planera tidningen. Ett tillskott på en sida kan betyda 
att det behövs material för fyra nya sidor i tidningen, eftersom 
varje sida är en fjärdedel av ett ark

Viktigt att tänka på då du skickar in material är namn på vad 
bilderna föreställer, namn på orten ni besökte, på fotografen 
och på företaget ni kanske besökte samt datum.

Fatta mod och skriv, sen skickar du materialet via mail till
nyheter@alfaromeo.org eller med vanlig post till:
Staffan Erlandsson
Östuna Lunda
741 94 KNIVSTA

Nästa arrangemang av rang blir Skokloster den 1 maj. Observera 
att Shell i Bålsta inte längre är uppsamlingsplats, utan det är 
parkeringen utanför Fliesbergs /Willys i Bro som är startplats, 
eftersom träffen blivit så stor att rangeringen av fordonen tar 
mer plats än vad Shell kan erbjuda. 
Jag hoppas få några reportage därifrån… Kanske från dig som 
åkt väldigt långt eller från dig som mekade hela vägen dit eller 
från dig som är ny medlem och aldrig varit med på en träff förut. 
Skriv så det dammar om tangentbordet!

Staffan Erlandsson
Nyhetsredaktör
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INFORMATION&AKTIVITETER INFORMATION&AKTIVITETER

MEDDELANDEN FRÅN KANSLIET:

SERVICE • RESERVDELAR • PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

Auktoriserad för

Tel. 08-660 22 71
Studentbacken 15–17
115 57 Stockholm/Gärdet

ar-bil@swipnet.se
www.ar-bil.se

omsorg om dig & din bil

målsryd • 033-23 66 70 • mån–fre 8–18, lör 10–13

Oknäckt 

Alf(a)-hanne 

vann Hjulnöt!
Som ni kunde läsa i förra numret av Klöverbladet vann 

Alf Hansson från Lessebro i Småland årets upplaga av 

Hjulnötterna. Den lycklige vinnaren belönas med ett års fritt 

medlemskap i Club Alfa Romeo Motorsport. Klöverbladet 

gratulerar stormästaren!

Så har den mest hektiska perioden med utskick av inbetal-

ningskort och mottagning av avgifter passerats. Det är inget 

litet jobb, jag lovar, att ta hand om alla dessa betalningar. Jag 

har missat några stycken som återkommit till mig och visat att 

de betalat. Ber om ursäkt för det!  Det går att rätta till. Fast 

jag har fått en del intressanta telefonsamtal från er också. Kul 

med medlemskontakt! Idag har vi 1.620 medlemmar. Jag tror 

att det är rekord vid den här tidpunkten. De brukar falla ifrån 

ett antal hundra och så får vi några hundra nya under året. Det 

ska bli spännande att se om vi kommer över 2.000 medlemmar 

vid årets slut, det skulle också bli rekord. Vi har bra ekonomi 

just nu!

Själv har jag varit stillasittande i 8-10 veckor. Problem med ryg-

gen. En trolig muskelbristning säger läkarna. Gott så,  det kunde 

varit ny höftled som de först misstänkte. Stillasittandet innebar 

i alla fall att jag fick tid att rensa i vårt medlemsregister. Antalet 

bilar sjönk från 7.754 till 2.563. Jag undrar om det nånsin tagits 

bort en bil ur det gamla registret. Rensningen innebar också att 

vi nu kan sända ut en matrikel. 

03.03.2007 - ANNUAL MEETING 2007 HELSINKI - STARTING AT: 12 O’CLOCK 
02.06.2007 - CUORE SPORTIVO I AHVENISTO - STARTING AT: 9 O’CLOCK 
09.06.2007 - SUMMER TRIP TO VERLA FACTORY MUSEUM - STARTING AT: 11 O’CLOCK
20.07.2007 - CUORE SPORTIVO II ALASTARO - STARTING AT: 10 O’CLOCK 
19.08.2007 - CUORE SPORTIVO III JURVA - STARTING AT: 12 O’CLOCK 
23.09.2007 - CUORE SPORTIVO IV AHVENISTO - STARTING AT: 10 O’CLOCK 
17.11.2007 - SEASON’S CLOSING DINNER IN HELSINKI - STARTING AT: 19 O’CLOCK
 

För mer info gå in på hemsidan www.carf.fi

De planerar även en resa till Milano och Brescia. Den 17:e maj startar Mille Miglia

i Brescia kl 20:00, CARF har reserverat buss med guide från Milano kl 16:30, 

den kostar 40e/person. Efter starten på Mille Miglia går bussen tillbaka till Milano.

Dagen efter blir det besök på Alfa Romeo ś Muséum i Arese.

Resan härifrån till och från Milano ordnar man själv, eller åker gemensamt med CARF, 

gå in på hemsidan och ta kontakt den vägen och för mer information.

Evenemang 2007 Club Alfa Romeo Finland

Jag hade också tid att leta efter ny leverantör för medlemskor-

ten. Om allt nu går i lås så blir det bättre kvalitet på dem. Annat 

trevligt ekonomiskt är att vi hittat billigare tryckeri. Det KB ni 

nu håller i er hand och matrikeln är tryckta på vårt ny tryckeri. 

Vi sparar en hel del pengar på det. Dessutom har vi lyckats få 

momsfri distribution av tidningen på posten! Totalt innebär 

besparingen nog kostnaden för ett helt Klöverblad!

Lycka! Idag fick jag mail från Afra i Milano att de tänkte sända 

iväg min efterlängtade grill och stötfångare. Det är inte lätt 

att få tag på sådant till en 2600 Spider från 1965. Höstens 

Padovaresa hade som syfte att hitta dessa delar, men där kam-

made jag noll! Afra fick en beställning redan i somras och nu 

kommer grejorna. Det gäller alltså att bli klar med båten snarast 

(stort projekt där med), rensa i rabatterna, klippa rosorna och 

sådant som hör denna årstid till för att kunna kasta sig över 

2600:an och fixa karossen där.

GLAD VÅR PÅ ER!

Snart är det dags igen. Besiktiga, putsa, koka kaffe 

och kom ut till Skoklosters slottsområde vid Mälarens 

strand!

Av gammal tradition bjuder vi som vanligt in ägare till 

samtliga italienska fordon till denna 2007 års första bil- 

och motorcykelträff i gröngräset utanför Skokloster. 

Namn som Ferrari, Ducati, Maserati, Motoguzzi, Lancia, 

Aprilia, Fiat och självklart Alfa Romeo får det att vatt-

nas i munnen redan när man skriver dem, och värre 

blir det när man ser ett hundratal samlade på samma 

plats !

För familjen finns ponnyridning samt guidad slotts-

visning klockan 11:30 och 14:00.Vi planerar ytterligare 

aktiviteter som inte är klara ännu men som uppdateras 

här på hemsidan. Förhoppningsvis kommer det även 

att bedrivas rundflyg med helikopter vilket var ett 

populärt inslag 2006. Även generalagenten hoppas vi 

få med på ett hörn, precis som förra året.

Gemensam samling 10:15 på parkeringen nedan-

för Fliesbergshuset i Bro. För er som kommer från 

Enköping innebär det att ni kör förbi Skokloster i 

riktning mot Stockholm till avfart Bro, ni som kommer 

från Stockholm svänger av lite tidigare. På parkeringen 

ställer vi upp i modellordning och kör i samlad trupp 

ut till Skokloster. Tanken är att vi ska försöka parkera 

bilarna modellvis ute vid Skokloster. Det kan bli lite 

rörigt när 100-talet Alfor skall hitta sina platser, men 

det blir ofta lite snyggare och roligare så än när alla 

står huller om buller. (Litet kaos blir det i alla fall när 

det är italienskt men då kan vi alla fall säga att vi i alla 

fall har försökt). 

Klubben kommer att vara representerad med klubb-

tältet, där det finns lite godsaker för alla Alfister. Väl 

framme tas de medhavda picnick-korgarna fram mellan 

de uppställda bilarna i gröngräset. För de som önskar 

finns restaurang och cafeteria med humana priser.

Årets möte bjuder även på en Concurs de Elegance 

bland klubbens bilar där vi tillsammans röstar fram de 

finaste bilarna. Röstsedel finns med i nästa utgåva av 

Klöverbladet, ta med den så blir det lättare att rösta 

och kora en vinnare, eller plocka på dig en kopia av 

röstsedeln i klubbens tält.

P.S Glöm inte kameran, detta är en av de bästa italien-

ska träffarna i landet D.S

Mer info och anmälan på www.alfaromeo.org

ITALIENSKA 
SKOKLOSTERTRÄFFEN 1:A MAJ

Skokloster 1 maj 2007 kan det se ut så här!
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SYD

Vi har delarna till alla Alfor från 105-serien och framåt. 
Fälgar och styling från Zender, Lester och Formula 1.

Avgassystem från Marmittezara, Supersprint, CSC och Ansa. 
Högklassig karosseriplåt till 105-seriebilar.

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
www.rosso.se 

service • underhåll • reparationer

reservdelar • tillbehör

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

VÄST

Jag heter Stefan Werner och är 61 år.Bor i Lerum utanför 

Göteborg med hustru.Barnen är naturligtvis utflugna. 

Blev alfafreak 1999 när jag köpte min första , en 75 TS i formida-

belt skick.Nu är jag inne på min 7:e Alfa.Fn kör jag som bruksbil 

en GT 2,0 -05.Som hobbybil har jag en GTV 3,0 -97.Har väldigt 

svårt för att hitta ngn bil med den känsla som just Alfa Romeo 

har.Och då har jag ändå haft ett 

30-tal olika bilar sedan 1966.

Ja, ja , jag är ”nästan” gubbe , 

men tycker fortfarande att det 

är lika roligt att sätta en BMW 

på plats när tillfälle ges.

Vårträff på Alfa Rosso i Göteborg, lördagen den 21/4 från 

kl 11.00 och framåt. Visning och provkörning av nyare Alfor. 

Vi blir glada om det dyker upp många vårfina Alfor som 

också (naturligtvis) låter bra. Det kommer att finnas lättare 

Italiensk mat om inte bara ögon och öron är hungriga. Väl 

mött!

VÅRTRÄFF PÅ ALFA ROSSO
I GÖTEBORG

Och jag är Stefan Swedbratt, 48 år bor i Kullavik som ligger 2.5 

mil sydväst om Göteborg med sambo och 5 barn varav två egna 

döttrar. På min fritid ägnar jag mycket tid åt det som ger livskva-

litet såsom golf, bilar/motorcykel, ishockey och musik. Eftersom 

min sambo också gillar fart och bilar är vi ute och kör mycket på 

sommaren till olika evenemang. Mitt egna Alfaintresse uppkom 

på sent 70-tal när jag körde 

SAAB 99 Turbo som var vid 

den tidens mått mätt en väldigt 

potent bil. Alfa GTV 6:an ansågs 

och marknadsfördes som just 

”turbodödaren”. Sneglade alltid 

på Alfor på den tiden men köpte 

aldrig någon. Som sommarbil 

har jag numera en Alfa GTV 6 

från 1986!! Lyckan är därmed 

fullständig!!

Vi är två gentlemän som vill försöka få igång lite aktiviteter här 

i väst.Det har ju varit stiltje här ett tag.Vi tänkte dessutom för-

söka att gemensamt upprätthålla klubbmästarerollen .

Avsikten är att försöka få lite ideer från övriga medlemmar om 

vad som kan vara aktuellt att göra.Som vi ser det så skulle det 

vara roligt att få med familjemedlemmar och även lite äldre på 

enkla men trevliga träffar , där vi har ett gemensamt intresse: 

Alfa Romeo!

Bankörningsgänget har ju sina regelbundna möten , men för 

övrigt händer inte mycket. 

Vi ska börja med att bjuda in till ett möte här i Göteborg för 

att dels presentera oss själva och dels förhoppningsvis få lite 

diskussion om vad som kan göras.

Ideer och förslag emottages med glädje.Och självklart om det 

finns ngn/nga som är intresserade av att hjälpa till. 

Närmaste större evenemang blir Tjolöholm Classic Motor den 

20 maj.Om detta kan ni läsa på hemsidan och även anmäla er 

där.

AKTIVITETSKALENDER

Våren är förhoppningsvis på inkommande, andra helgen i mars 

bjöd verkligen på vårväder. Vi passade på att tjuvstarta den 10 

mars med att besöka TS Motorsport i Åstorp. Svalle tog emot 

oss på förmiddagen och berättade om trimning och mappning. 

Nu nalkas säsongen och det är en del som händer i år, bland 

annat så kommer det att vara två banmöten dagen efter var-

annan. Knutstorp den 30 juni 2007 och Sturup 1 juli 2007. I 

samband med att vi har två banmöten så kommer det att hållas 

en sommarfest på kvällen den 30 juni med god mat och dryck. 

Ingen plats är ännu bestämd men jag kommer att återkomma 

om detta, glöm inte att boka in denna helg. Vidare så kan jag 

informera att Falsterbo Classic är inställt för i år samt att 

Ronneby är samtidigt som banmötet på Knutstorp. 

Närmast i kalendern ligger en VIP–dag för klubbens medlem-

mar hos Rickard Berg i Trelleborg, det bjuds på italienskt 

tilltugg. Gråhundsvägen 9B, 231 92, Trelleborg. (Riksväg 9, 

gamla macken i Simremarken) 0410-23141. Mister Cap kommer 

att vara med. 

Den 28 april Club Alfa Romeo är det vår–rally i nordvästra 

skåne. Vi möts upp i Åstorp kl. 10.00 på Checkpoint Sweden vid 

E4:an. Avfärd ca 10.30, avslutas i Helsingborg. 

 Vi ses!

Syd kalendern

22 april VIP–dag Rickard Berg i Trelleborg

28 april CAR vårrally i Åstorp.

7 April Måndagsträff i Malmö, Intermezzo

14 Maj Glassträff i Smygehamn kl 18.30

30 Juni  Banmöte Knutstorp

30 Juni Sommarfest

1 Juli  Banmöte Sturup 

7-8 Juli Sportvagnsmöte Knutstorp

12 Juli Fikaträff i Skanör, Aldo.

Den 20 maj går alltså detta evenemang av stapeln.Tjolöholm 

ligger ju som väl de flesta vet utanför Kungsbacka , ett par mil 

söder om Göteborg. Denna träff har ju blivit en av de största i 

Sverige med ca 1100 bilar utställda.Träffen är väldigt trevlig och 

familjevänlig med ett antal arrangemang för barnen och övriga 

familjen samt marknad och annat intressant. Nu hoppas vi i  CAR 

att så många som möjligt av oss Alfa–ägare ställer ut sina bilar , 

så vi får en av de bästa montrarna. Det kan vara både gamla ch 

nya bilar. En glänsande sänkt 156 eller en GTV med fräcka hjul 

går ju inte av för hackor, ej heller en riktig gammel–Alfa som 

Giulietta Spider eller annat av äldre årgångar. På något sätt så 

är ju en Alfa en klassiker redan när den presenteras.

Du anmäler dig själv senast den 27 april på hemsidan www.

tjoloholm-classicmotor.se Glöm inte att uppge att ni tillhör CAR. 

Anmäl er även på Alfa–klubbens hemsida, så vi vet hur många 

bilar som dyker upp. Vi återkommer med det praktiska när vi 

närmar oss träffen. 

TJOLÖHOLM CLASSIC MOTOR 20 MAJ
Vi som ser framemot detta evenemang är Stefan Werner, Stefan 

Swedbratt och Jan Solving 

Anmäl dig här senast 27 april: www.tjoloholm-classicmotor.se
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Nr. Ärende Anteckningar/Noteringar När Ansvarig(a)
1 Mötets öppnande Ordföranden förklarade mötet laga utlyst och hälsade 

alla välkomna.

2 Fastställande av 
dagordningen

Dagordningen fastställdes som utlyst med tillägg av 
diskussionspunkt 13.b, på förslag av RC, rörande 
medlemsenkät.

3 Arbetsfördelning Ordf : AN
Sekr: RE / BMH
KM Nord: AN
KM Syd: JT
KM Väst: SS/SW
LM Öst ÅN
Banmöten: Fredrik Malmberg
Challenge: Mattias Arvidsson
Hemsidan: FL/RC

4 Västsektionen Ordförandne informerade om att Stefan Werner och 
Stefan Swedbratt från Göteborg är villiga att jobba som 
KM Väst.  De adjungerades, med acklamation, till 
styrelsen.

AN

5 Ekonomi I stort sett ingen aktivitet än så länge. KB betalda. I 
klubbens kassa finns 775.000 netto.

RC

6 Medlemsmatrikel Offerter har skaffats från 4 företag. Livrena i Kungälv 
valdes pga pris. Även KB hade fått bra offert, ca 10.000 
lägre per tryckning. RC förhandlar vidare.

< 15/3 RC

7 Medlemskort RC hade hittat förmånlig leverantör. Beslöts att gå 
vidare för att ha dessa år 2007. Distr KB 2

< 15/3 RC

8 Kansli RC fyller funktionen. RC och ÅN kommer att 
undersöka möjligheten att kontraktera 
medlemshanteringen. Informationsfunktioner bibehålls 
av voluntärer. Rapport vid nästa styrelsemöte.

< 1/4 RC, ÅN

9 Aktiviteter 2007 Banöteshelgen i Skåne 30/6-1/7 är sommaren 
huvudaktivitet. I samband med denna kommer ett 
medlemsmöte att hållas. JT tar övergripande ansvar för 
arrangemang, Fredrik M. ansvara för 
banmötesarrangemang.
Årsmöte kommer att hållas i Nyköping på Sunlight 
Hotel 1/12. ÅN ansvarar.
Klubben skall representeras vid Tjolöholm 28/5. 
SS/SW koordinerar och ansvarar.
Klubben kommer att delta i Sportvagnen & vi i 
Gustafsberg 29/3 - 1/4. ÅN/FL ansvarar.
Voluntärer vid utställningar kommer att förses med 
enhetlig uniformering från tillgängliga 
postorderartiklar.
En grafisk profil kommer att tas fram. RC/BH 
ansvarar.
Mallar för bil- och klubbpresentation kommer att tas 
fram. FL ansvarar.

JT, FM

ÅN

SS/SW

ÅN/FL

RC/BH

SUMMERING - STYRELSEMÖTE 07:01
Norrköping 2007-02-03

10 Bankörningar 2007 Presentation av rapport från FM - Bilaga A FM

11 Klöverbladet Standarden kommer att höjas. Viktig kontaktpunkt för 
många medlemmar.
Tryck och distribution kommer att flyttas enligt punkt 
6.
Sammanställning av videomaterial kommer att 
distribueras med nr. 6 som klubbens "medlems-
julklapp".

RC/ÅN

12 Hemsidan Arbete pågår. Sektioner kommer att vara tillgängliga 
endast för klubbmedlemmar.

RC/FL

13 G-mail Inte längre aktuellt. RC

13.b Medlemsenkät Förslag distribuerades. Bordlades till nästa möte. 
Kommentarer/förslag till RC.

< 1/4 RC
Alla

14 Stadgar RC distribuerade för diskussion vid nästa möte. < 1/4 RC

15 Försäkringar BH rapporterade. Ansvarsförsäkring kräver 
egendomsförsäkring. Kostnad hos Folksam totalt 8 125 
kr.
BH fortsätter att undersöka alternativ.
Diskussion om behovet av egendomsförsäkring.

< 15/3 BH

16 Lagerlokal Staffan Erlandsson har erbjudit utrymme.
Diskussion om material och egendom som är spridd 
runt landet. RC samlar in information och 
sammanställer inventarieförteckning.

< 15/3 RC

17 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsmöte hålls i Stockholm 1/4. Plats och tid 
kommer att fastställas.

AN/ÅK

18 Övrigt Styrelsen beslutade att styrelsemedlemmar och 
funktionärer vid banmöte deltar utan kostnad, som 
tidigare varit fallet.

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
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Trettio grader kallt ute och snö så det räcker upp till backspeg-

larna… Vårkänslorna står inte som spön i backen direkt. Ändå 

har man på TV:n mage att säga att det är snöbrist på våra 

skidorter, jahaja!! Enligt aktuella mätningar kan jag avslöja att vi 

har ett snötäcke på 160 centimeter. En bekant som gjort konti-

nuerliga mätningar säger att vi fått tre meter fluffig nederbörd 

fram till trettondagen. Enligt gammal klokskap har vi då ännu 

två tredjedelar att vänta efter det datumet. Nu ska jag inte 

gräva ner mig vidare, utan istället kila ned i källaren för att jaga 

fram snorkeln! 

I övrigt är livet på topp! Gårdagen ägnade jag till stor del att 

ratta en blodröd Alfa genom vackra Italienska landskap. Nu 

skedde detta förvisso bara i en virtuell verklighet, där jag satt 

framför min nya grymma mediecenterdator med trettio tums 

skärm, men likväl med en fet Ferrari Enzo forcefeedback-

ratt i stadigt grepp, alltmedan den inbyggda subwofern i den 

skinnklädda gamerstolen medelst eggande Vsex-morr bankade 

ryggmusklerna möra… 

Barsligt? Yes indeed, guilty as charged, men vem vill egentligen 

bli vuxen när världen är fylld av sådana lustfyllda leksaker?? Säg 

inget till de vuxna, men jag vet att motorcyklar är det egentliga 

namnet på det som tant Astrid kallade krumelurpiller… 

Planeringen inför sommarens NGzz04, med underrubriken 

“Slottsträff för Italienvänner” pågår för fullt. Inbjudan till träffen 

står att finna på annat håll i detta blad. Men för er kära vänner 

ska jag nu avslöja lite av det som utspelas i kulisserna. 

Träffen skall som underrubriken avslöjar vända sig till 

Italienvänner. Primärt mc-folk, men om någon med fler hjul på 

sitt samvete vill vara med så går också det bra. Fler människor 

behöver inte med automatik innebära bättre träff, men nu är ju 

vi människor funtade så att vi gärna vill kunna väga och mäta. 

Därför hyllar vi tesen ”the moore, the merrier” och håller i min-

net att Guzzifolket sällan behöver armbåga sig fram på våra 

tillställningar.  Fredag till söndag blir som tidigare av modellen 

“vanligt” träffstuk, med chans till utflykter, upptåg och trivsamt 

gemyt dressat i en mix av Italiensk och lappländsk spice både 

för kroppen & knoppen.

Under måndagen får de som har lust möjligheten att följa med 

på den megaexotiska Laponiaturen. Jag har varit i kontakt 

med lite tidningsfolk och hoppas att träffen, och då i synnerhet 

Laponiaturen blir föremål för en artikel i någon av våra mc-

tidningar.

Nordimotor i Umeå kan glädjande nog tänka sig att frakta upp 

lite heta test-järn, så att vi kan få chans att njuta lite nya pri-

mörer. I Umeå finns dessutom rätt aktiva Italienvänner. Jag har 

bl.a. varit i kontakt med Annica som är ordförande i Svenska 

Alfaklubben, förutom att hon är aktiv i Ducceklubben. Hon har 

lovat att lobba för träffen via dessa organ till andra med hjärtat 

i de rätta färgerna. 

Nä, nu har jag som vanligt förbrukat mitt spaltutrymme flera 

gånger om. Därför får jag ta mig i hampan och istället fortsätta 

med skvallrandet nästa gång vi träffas här mellan raderna. Kom 

nu bara ihåg att sätta lite feta kryss i almanackan på datumen 

20 – 23 juli denna dubbel-heta sommar…

                                 NJUT VÅRENS VIBRATIONER / NICKE 

Hej Guzziamiches

I KB 5-6 förra året kunde ni läsa om Anders Weinars vådliga färd från Milano till Stockholm för 

att deltaga i 50-årsjubiléet. När vi så småningom blev underrättade om hans färd, beslöt vi att 

ge honom en pokal för ”Mest långväga gäst”. Den sändes den 28/11 förra året och försvann……. 

Tills nu!

Han som kom för sent 
– del 2

Under avdelningen onödig kunskap kan vi konstatera att 

Olle Olsson är den gemensamma nämnaren för Willys 

Overland och Alfa Romeo. Willys Overland såldes under 

efterkrigstiden av Olle Olsson, idag säljer Olle Olsson 

Bolagen Alfa Romeo via dotterbolaget Italienska Bil AB. Läs 

historien om företaget som idag ser till att vi kan köpa Alfa 

Romeo och reservdelar i Sverige.

Grundaren Olle Olsson startade sin karriär som försäljare av 

lantbruksmaskiner. Första egna bilfirman etablerades 1948 i 

Karlskrona där bland annat Willys Overland och Scania Vabis 

såldes. Åren därefter drev Olle Olsson bilagenturer i Borås och 

Västerås, innan han etablerade sig i nuvarande Olle Olsson 

Bolagens hemort Uppsala genom köpet av en bilfirma.

1964 var det dags att bli generalagent. De tre numer upp-

köpta tyska lastbilsmärkena Tempo, Hanomag och Henschel 

ingick i utbudet. 1965 köptes Tempo upp av Hanomag. 1969 

köpte Hanomag Henschel, varvid fordonen såldes vidare under 

namnet Hanomag Henschel. 1974 köptes hela koncernen upp 

av Mercedes–Benz, och produkterna såldes vidare under 

Mercedesnamn. Olle Olsson gick nu över till personbilsimport, 

då företaget 1972 blev generalagent för Japanska Mazda och 

amerikanska Rambler. Mazda blev snabbt en succé, känt för sin 

höga kvalitet och driftsäkerhet.

1978 klev företaget in i lyxbilssegmentet i och med att före-

taget fick generalagenturen för Jaguar. Försäljningen ökade 

genom åren, med tyngdpunkt på senare delen av 1980-talet 

samt början av 1990–talet. Utöver detta blev företaget även 

reservdelsansvarigt för British Leyland, eftersom många av den 

koncernens märken fortfarande rullade i Sverige.

Mazda–importen sträckte sig över 32 år fram till 2004, då Mazda 

(delvis ägt av Ford) själva tog över importen som ett led i deras 

nya policy. Jaguar, numer 

helt ägt av Ford och en del 

av Fords premiumdivison 

PAG, där även Volvo ingår, 

tog av samma skäl över 

importen själva år 2001.

1994 började även Suzukis 

bilar småbilar och terräng-

bilar säljas. De senaste åren har märket sålt bra, vilket lett till 

ett starkt och väl spritt nät av återförsäljare. Suzuki kan skryta 

med att sälja en riktig SUV i form av Grand Vitara, som faktiskt 

har lågväxel och mycket goda terrängegenskaper. I småbilsseg-

mentet säljer Suzuki Swift, vilket är den bil PG Andersson tävlar 

i Junior Rally Championship med. Under senare delen av 2007 

skall Suzuki ställa upp med en WRC–bil, vilket kanske leder till 

att Sverige får ännu en förare i rally–VM:s kungaklass WRC vid 

sidan av Daniel Carlsson i Citroën .

2003 hände det som intresserar oss Alfa–ägare. Olle Olsson 

Bolagen tog då över agenturen för Fiat och Alfa Romeo genom 

köpet av Italienska Bil AB. Alltsedan dess har ett intensivt 

arbete lagts ner på att bygga upp ett helt nytt reservdelslager 

i Uppsala, stärka näten av återförsäljare, serviceverkstäder, 

utbilda verkstadspersonal samt intensifiera marknadsföring 

och försäljning.

Alfa Romeo startade en föryngringskur 1997 som började med 

Alfa 156, följt av Alfa 147 , 166 och den helt nya GT. Den gene-

rationen bilar ersätts nu av 159, Brera och Spider. Inom en snar 

framtid dyker även ersättare till 166 och 147 upp, men även 

bilar i nya segment. I Sverige säljer Alfa Romeo idag modellerna 

147, 159, GT, Brera, Spider och för den med lite tur och många 

pengar, 8C Competizione. 

I dagsläget, februari 2007, finns det tretton åter-

försäljare av Alfa Romeo. Förhandlingar pågår 

med två nya återförsäljare.

Fiat är det märke som går enskilt bäst i Europa 

just nu. Grande Punto är en av tillverkarens 

största försäljningsframgångar någonsin liksom 

den lilla Pandan. Croman har rosats i biltester, 

och i dagarna hade nya Bravo premiär under stor 

pompa och ståt i Rom, med en beräknad försälj-

ningsstart i Europa under februari månad 2007. 

När den kommer till Sverige får vi se.

Den stora nyheten under 2007 är att företaget 

börjar importera och sälja japanska Isuzus picku-

per, men vi Alfa–ägare kanske nöjer oss med en 

Alfa 159 JTDm som dragbil?

Olle Olssons historia
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

Åke Nyberg släpptes loss i reservdelslagret
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Italienska Bil är det dotterbolag inom koncernen Olle Olsson 

Bolagen (vars historia ni kan läsa om på annat håll i denna 

tidning) som sköter importen av Fiat och Alfa Romeo. Under 

2005 sålde företaget ungefär 2100 bilar av märkena Fiat och 

Alfa Romeo.

Under 2007 kommer det en del nya nyheter. Vilka är dom?

– Den största nyheten är Alfa Spider som debuterar under 

våren, men som faktiskt går att beställa redan idag, berättar 

Jonas Angerdal. GT får en facelift, 159:an får vidareutvecklad 

motor i 2,4 JTDm, Brera går att beställa med automatlåda. Till 

Brera och 159 med 2,2 JTS kan du beställa en vidareutvecklad 

sexväxlad Selespeedlåda . Utöver detta kommer en del nya 

utrustningspaket, främst till 159, säger Jonas Angerdal.

Diesel är stort i Europa. Säljs det mycket Alfa Romeo die-
sel i Sverige?

– Sett över Alfas hela produktion är det faktiskt så att nästan tre 

av fyra  sålda bilar har dieselmotor. Jag tror den exakta siffran 

är 74 procent, säger Bengt Appelqvist. I Sverige har vi märkt 

en klar ökning av intresset för diesel det senaste året, främst 

på 159:an.

De diffbromsade Q2–varianterna till Alfa 147och Alfa GT 
med 150–hästars diesel har fått mycket god respons. När 
dyker de modellerna upp, samt när dyker Q2–systemet upp 
i andra modeller?

– Q2 systemet finns endast tillgängligt till GT & 147 med die-

selmotor och det är oklart om det kommer i kombination med 

andra motoralternativ. Vi jobbar i dagsläget på att kunna 

erbjuda både GT & 147 med Q2–systemet. Förhoppningsvis kan 

vi presentera dem under vårkanten. Motoralternativen (diesel) 

på dessa modeller har tidigare inte har funnits på den svenska 

marknaden, vilket innebär att vi ligger något senare lanserings-

mässigt än sydeuropeiska marknader, eftersom bilarna måste 

anpassas till Cold Climate–specifikation, vilket är extra viktigt 

på dieselmodeller. En Cold Climate–anpassning är dessutom 

mer omfattande på en bil med dieselmotor, eftersom även 

värmesystemet måste uppgraderas, berättar Jonas Angerdal. 

(Artikelförfattarens anmärkning: sök på www.youtube.com 

efter alfa romeo +Q2 så finner du fabrikens filmer om Q2–syte-

met.)

Storsäljaren i programmet är Alfa 159. Vilka paket finns 
tillgängliga?

För tjänstebilsförare har vi businesspaketet som innehåller 

tvåzons ACC, farthållare, rattreglage för ljudsystem, elektriska 

fönsterhissar bak, metalliclack, bakre parkeringssensor visibi-

litypaket som omfattar regnsensor, luftsensor & automatiskt 

avbländande innerbackspegel, 17” aluminiumfälgar, läderklädsel 

inklusive höjdjusterbar passagerarstol och tiltbara framstolar. 

Väljer du 2,2 JTS sedan (287 500:–) eller 2,2 JTS Sportwagon 

(299 400:–) hamnar du under 7,5 prisbasbelopp, berättar Jonas 

Angerdal. Givetvis går samma paket att få till modellerna 1,9 

JTDm samt till 2,4 JTDm. Juridisk person får detta paket värt 

41 700:– utan extra kostnad, fortsätter Jonas Angerdal.

För privatpersoner erbjuder vi Exclusivepaketet som innehål-

ler metalliclack, bakre parkeringssensor, visibilitypaket som 

omfattar regnsensor, luftsensor & automatiskt avbländande 

innerbackspegel, 17” aluminiumfälgar, läderklädsel inklusive 

höjdjusterbar passagerarstol och tiltbara stolar. Kostnaden är 

8 000:– och det finns till modellerna 159 2,2 JTS, 1,9 JTDm & 

1,9 JTDm med Q-tronic i fyra utvalda färgkombinationer, dock 

endast i kombination med Blue & Me. Kundvärdet är 34 700:–, 

berättar Jonas Angerdal. Till modellerna 159 2,4 JTDm & 159 2,4 

JTDm med Q-tronic innehåller paketet samma som ovan, men 

karossens färger kan väljas fritt, avslutar Jonas Angerdal.

Alfa Romeo 8C Competizione är Alfas mest exklusiva bil på 
många år. Vad kan ni berätta om den?

– Första vagnen levereras under Frankfurt Motor Show i sep-

tember 2007 till en ännu icke namngiven kund, avslöjar Bengt 

Appelqvist. Trycket på att tillverka mer än de utlovade 500 

bilarna har varit stort, men Alfa Romeo håller fast vid 500 till-

verkade exemplar, fortsätter han. 

– Dessvärre fick ingen av de intresserade kunderna i Skandinavien 

ingen bil, berättar Jonas Angerdal.

Att köpa ny Alfa Romeo i traditionella högskatteländer som 
till exempel Danmark kunde spara en avsevärd slant. Är 
detta en stor konkurrent till er försäljning i Sverige?

– Nej, efter det att gruppundantaget infördes har man exem-

pelvis i Danmark varit tvungna höja priserna fyra gånger sedan 

dess. Om kunden börjar jämföra utrustningsnivåer och garan-

tiåtaganden märker kunden rätt fort att vinsten med att köpa 

ny bil utomlands inte alltid ger den stora förtjänst som många 

tror, berättar Bengt Appelqvist.

– Även om utrustningsningspaketen har samma namn på de 

olika marknaderna innebär det inte att de är identiskt utrusta-

de. En svensksåld 159 med basutrustning innehåller inte samma 

utrustning som motsvarande basutrustade bil i Danmark eller 

Tyskland. En stor skillnad är att samtliga våra bilar är utrustade 

med Cold Climate–paket som standard. En annan är att samtliga 

bilar vi säljer har vagnskadegaranti.

Den tidigare importören fick mycket kritik för reservdels-
hanteringen med långa väntetider på delar. Vad har skett 
sedan dess?

– Vi fick börja med att bygga upp ett lager i Uppsala, eftersom 

det inte fanns något sådant i Sverige. Olyckligtvis så skedde det 

en flytt i Europa där lagret för Alfadelar flyttades från Tyskland 

till Frankrike vilket innebar en del strul. Nu köper vi direkt från 

Alfa och alla är nöjda, berättar Bengt Appelqvist. – Det finns 

dataprogram som sköter statistik över delarna, vilket bland 

ALFA ROMEOS SVENSKA FRO NTFIGURER GER SVAR PÅ TAL

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

KB BESÖKTE OLLE OLSSON BOLAGEN PÅ HUVUDKONTORET I UPPSALA EN VINTERDAG I 

JANUARI FÖR EN PRATSTUND OM ALFA ROMEO I SVERIGE. VD FÖR ITALIENSKA BIL BENGT 

APPELQVIST OCH FÖRSÄLJNINGSCHEF ALFA ROMEO JONAS ANGERDAL TOG EMOT OCH 

VISADE OSS RUNT I LOKALERNA.

NAMN: JONAS ANGERDAL

ÅLDER: 39 ÅR

YRKE: FÖRSÄLJNINGSCHEF ALFA ROMEO

KÖR IDAG: 159 SPORTWAGON 2.2

KÖR HELST: ALFA 33 STRADALE

NAMN: BENGT APPELQVIST

ÅLDER: 47 ÅR

YRKE: VD ITALIENSKA BIL AB

KÖR IDAG: 159 3,2 Q4

KÖR HELST: ALFA 166 3.2

annat innebär att högfrekventa delar (som säljs i antal över-

stigande 20 per år) lagras i Sverige. Vi har alltid tre veckors 

framförhållning på dessa delar, vilket innebär att eventuella 

strejker eller andra problem inte på verkar oss eller kunderna, 

fortsätter Bengt Appelqvist. Är det bråttom kan vi ta hem delar 

med expressfrakt vilket går på tre dagar. Vi letar även delar 

bland andra Alfaimportörer runt om i Europa om det skulle vara 

slut centralt, säger Bengt Appelqvist.

Många Alfa–ägare klagar på dyra reservdelspriser. Är det 
Olle Olsson Bolagen som sätter priserna?

– De priser vi har sätts av Alfa Romeo. Givetvis lägger vi på våra 

kostnader, men det är inte så att vi skapade en ny prisnivå då vi 

tog över, säger Jonas Angerdal.

BMW och Volvo har sänkt priserna på delar till sina äldre 
modeller. Har Alfa samma planer?

– Vi för faktiskt en diskussion om detta med Alfa Romeo. Alfa 

själva tog upp frågan, och vi hoppas kunna lämna mer info 

snart, berättar Bengt Appelqvist.

Hur många återförsäljare finns det idag, och hur många 
hoppas ni få innan ni är nöjda?

– Idag har vi 14 återförsäljare. Innan vi är nöjda med täckning 

över hela landet vill vi dock ha åtminstone 25 återförsäljare, 

avslutar Jonas Angerdal.



Den 21 mars, exakt på dagen 

fem månader efter dragningen 

i lotteriet var det dags att leve-

rera bilen. Man kan förstå att 

registreringssiffrorna blir låga 

om det skall ta fem månader att 

få en beställd bil! Man skall vara 

väldigt angelägen om att köpa 

en Alfa då.

En lätt gråmulen eftermid-

dag samlades ett mindre 

gäng Alfisti hos Bil-Teamet i 

Norrköping. I bilhallen hade det 

rullats ut bilar för att ge plats 

åt en mörkblå 159 3,2 Q4 SW. 

Den är verkligen imponerande 

i sin framtoning och 18-tums-

fälgarna gjorde sitt till för den 

sportiga framtoningen. 

Först kom familjen d.v.s hustru, barn och svärföräldrar som 

slog sina lovar runt den blå skönheten. Efter ett tag så dök 

även vinnaren upp, enligt egen upggift alldeles pirrig. Barnen 

var så glada, närmast lyckliga och att alfaviruset förs vidare är 

helt klart. Så överlämnades bilen, intervjuer med lokalpressen 

genomfördes, fotografering, tårtätning och slutligen hemfärd 

mot Finspång.

Servicedelar – Specialdelar – Tillbehör

Vi fixar delarna Du behöver,
På Din förfrågan, efter Dina behov.
Vår hemsida har även ett ständigt 

växande antal produkter för beställning.
Utan mellanhänder, kortast möjliga leveranstid

och alltid till marknadens lägsta priser.

Gör dig redo för säsongen!
Alltid låga priser på servicedelar!

JUST NU 10% RABATT PÅ CSC AVGASSYSTEM.
(Gäller ordrar gjorda senast sista april.)

WWW.ALFISTIRACING.COM
  Johnnie Eliasson                             0705-812341
  Göran Ivkovic                                  0709-698608                                                
  info@alfistiracing.com

KJELLSTRÖMS
BILCENTER

KJELLSTRÖMS BILCENTER I VÄST AB • SKARAGATAN 16 - 18 • 535 30 KVÄNUM

Sugen på en nyare bil?
Boka en tid med någon av våra säljare 

så hittar vi ett alternativ som passar just Dig!

Vår verkstad har Alfa-kunnande sedan decennier

Tel. 0512-922 00. www.kjellstromsbilab.se
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Klubbens jubileumslotteri slutade med att en ny Alfa 
159 SW hamnade i Finspång. Lämpligare lotterivin-
nare är nog svårt att hitta, då vagnsparken redan idag 
består av två Alfa Romeo.  Frågan är dock om han kan 
ha två kombibilar samtidigt? Läs Patricks egna ord om 
hur han smittades av viruset!

Alfa Romeo 156 - Årets bil 1998 (tror jag det var). Vilken bil! 

Den hade ju allt!! Design ,körglädje, allt! Men vågade man 

köpa en? Bilen rosades av bilpressen (en del var ju som 

vanligt gnälliga på allt) som jag lusläste väldigt noggrant 

samtidigt som jag fortsatte drömma...
 

Biltokig har jag varit sedan jag föddes där på BB i Finspång. En 

granne lite längre bort på gatan där jag bodde hade en Bertone 

coupe´ vilket gjorde att mitt hjärta klappade lite extra för Alfa. 

Eller en före detta chefs röda GTV6:a som jag åkte och besikti-

gade en gång om året, annars stod den mest parkerad inne i ett 

hörn i verkstaden där jag arbetade för sisådär 14-15år sedan.
 

Så kom 156 GTA, och med risk för att bli tjatig - vilken bil! Jag 

kunde inte motstå längtan. GTA kunde jag ju inte köpa med 

tanke på priset, men vanliga 156:an började bli några år och det 

fanns en del begagnat samt att den fått bra kritik som begagnat 

köp....hållbar och rostfri (nåja bättre än många andra i alla fall...) 

Jag åkte till Eskilstuna en höstdag 2002. Vår Opel Astra byttes 

in och jag åkte hem i en silverfärgad Alfa Romeo 156 2,0TS -99 

med lite lull-lull. Jag var nu helt hjärntvättad från att ha varit 

lite milt infekterad av Alfa-viruset. Klubbmedlemskap var ett 

måste!!

Min familj - som absolut har blivit ”drabbade” -består av min 

fru Catharina (mycket förtjust i Alfa Spider runt-92), samt våra 

barn Jonas (född -94) och Elisa (född -98). Barnen fullkomligt 

älskar Alfa, även om Jonas har någon slags dragning till 

Chevrolet Impala -63/64. Undrar om det kan vara Jönssonligan 

som orsakat detta?

Jag ångrar aldrig att jag tog steget och köpte denna min emi-

nenta 156:a. Sedan några år tillbaka äger jag också en GTV 6 

-85 (jag kunde ju inte låta bli, med tanke på den där chefens 

röda...). Den silverfärgade 156:an har dock bytits mot en röd 

156SW 2,0JTS -04.
 

Just bilintresset har resulterat i mer eller mindre stora projekt, 

där det största nog varit en helrenovering av en SAAB 1962 två-

taktare ”kortnos”, som jag jobbade och slet med i ungefär ett 

och ett halvt år. Den finns nu i min svärfars ägo, då jag istället 

köpte GTV:n av Lars Tersmeden i CAR. Det ångrar jag inte!
 

Musik är även det ett ganska stort intresse. Jag har spelat i 

ett rock– & bluesband för en del år sen, men idag lyssnar jag 

mest. När man bor i villa ( i Finspång ca:3 mil från Norrköping) 

tar det också tid. Jag trivs med att snickra, måla och diverse 

trädgårdsarbete är jag heller inte främmande för, tvärsom, jag 

ser det som bra avkoppling. Sen tycker väl grannarna att jag 

tvättar och gnider på bilarna lite väl mycket, men jag vill ju att 

vagnparken ska se fräsch ut....nåja bilputsning är väl ett ganska 

stort intresse det med. Som en polare utryckte sig en gång 

om mig, då jag åkte Nordic-trimmad SAAB; ”Han som trimmar 

bilen och vaxar gräsklipparen”. Det ligger nog något i det.
 

Jag arbetar på SOLAR AB i Norrköping, där vi säljer allt i elmate-

riel som belysningsarmaturer, strömställare, data, larm etetera. 

Efter en lång bana av olika anställningar i olika branscher (Claes 

Ohlson, Elmontör, Fordonsmek, mm) så har jag nu ett arbete 

som jag trivs väldigt bra med sedan sju år tillbaka. Är utbildad 

starkströmselektriker, senare även fordonselektriker och nu 

säljer jag alltså prylarna istället för att sätta upp dom..... 
 

Och så det här med vinsten av en 159SW Q4. Jag brukar aldrig 

köpa lotter. Eller spela på tips och sånt. Absolut inte sportin-

tresserad och köper knappt en Trisslott. Men jag var ju bara 

tvungen att köpa lotten (hjärntvätten igen?!), även om jag inte 

talade om det för någon.

Lotteriet drog ut på tiden och spänningen försvann lite. Sen 

ringde Rolf Carstens! Jag visste i och för sig att det skulle vara 

dragning, men vem trodde det? Att man skulle vinna alltså? 

Rolfs röst ekade i min skalle hela den helgen (bara på gott - inte 

på ont, missförstå mig rätt) och det var ganska svårt att sova. 

Catharina (min fru) var på stormarknaden den dagen, och när 

hon kom hem tackade hon mig för att jag köpte lotten, ”MEN 

GÖR ALDRIG OM DET” sa hon...

Det var ju tur att jag vann, annars vet man ju aldrig hur det 

hade gått...

Vinstbilen levererad

Möt Patrick Lundin, Finspångs lyckligaste Alfa–ägare!



18 19

RESEREPORTAGE

tan. Dit är det runt 140 mil från Malmö, härliga mil i en Duetto. 

Uppe bland bergen bryter man marmor, den ljusa marmorn är 

populär. Man känner sig ganska liten i Alfan när man har en 

Scania med marmorblock som vart och ett är större än en Brera 

i backspegeln. Och fort kör Scanian också, det är deras väg. De 

kan den utan och innantill efter en fem-sex turer varje dag. Jag 

såg bara Scanialastbilar som körde marmor, väntade mig IVECO 

men svenska lastbilar har gott rykte där. 

Man blev lite skakis så det kändes skönt att stanna i en glänta 

och kolla våra Alfor. Vi hade ju inte sett dem förr, hehe. Kan man 

rå för om man kan titta i evigheter på dem? En aldrig sinande 

konversation om förtjänster och fördelar, om hur himla snygg 

Spidern är, även när man har den i backspegeln. Våra fruar är 

mycket förstående och skakar lite lätt på huvudet. 

Firenze är en livlig stad, särskilt trafiken. Jag är väldigt rädd om 

min Alfa och vill absolut inte få en skråma på henne. Fast när vi 

körde genom Firenze så var adrenalinet ganska aktivt. Jag vet 

inte var det är hetsigast, i Roma eller Firenze. Man känner sig 

lika lättad varje gång man klarat sig genom detta inferno, fullt 

med bilar, skåpvagnar, moppar, trehjulingar som påminner om 

motorvägen mellan Malmö – Lund. 

En sak som jag fortfarande funderar över är att det knappt finns 

några äldre Alfor ute på vägarna i Europa, inte ens i Italien. När 

vi ser Giulior så är det bara på någon av träffarna. Ni kan tro 

att italienarna är imponerade över våra fräscha bilar och över 

att vi kört så långt bara för att komma ner till underbara Italien 

och deras fantastiska mat. Själva kör italienarna modernare 

Spiders, särskilt S4 är vanlig. I den mån att de har en äldre alfa 

har de den i garaget. Konstigt för en inbiten långmilare. 

Vägarna jag drog ut oss på var inte alltid asfalt. Ofta körde vi på 

grus men det är lika kul det med. Kvalitén på vägarna i Toscana 

och Umbrien är mycket hög, det finns otroligt många turister 

som nyttjar dem så de hålls i prima skick. Håll med om att man 

kan ha sämre utsikt i backspegeln är en röd Alfa i solskenet. Fast 

det var mycket varmt så hade ingen av oss problem med vär-

men. Inte Alforna heller för den delen. En enorm oljesump och 

kraftiga kylare höll mekaniken i ordning, ingenjörerna i Milano 

visste vad de gjorde. 

Möte i Toscana

Två Duetto från höga norden i Toscana

Paus, det blir lugnare se’n och 
vilken utsikt. Här stannar vi.

Firenze, tusan vad de trängs, akta Alfa för tusan!
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KAN DET VARA SÅ ATT OLIVTRÄD, TERRAKOTTA OCH GAMLA 

STENHUS GÖR ATT MIN ALFA LÅTER BÄTTRE DÅ JAG KÖR 

DEN I ITALIEN? OCH JAG SJÄLV, SOM FÖRARE, BLIR INTE JAG 

LITE PÅ ÄNNU BÄTTRE HUMÖR?

Det är en skön känsla att lyssna till ljudet. Inte bara ljudet som 

sådant, det mullrar mest, utan när ljudet förstärks mellan ter-

rakotta och mycket gamla hus av sten, när ljudet studsar och 

fortplantar sig bland olivträden och den mycket svarta asfalten. 

Ljudet av dubbla Weber, dubbla överliggande kamaxlar och 

ordentligt avgas blir bara så himla mycket bättre i Italien. 

Ännu bättre till humöret blir jag när vi stannar vid en ”risto-

rante” eller bar och tar en espresso. Gång efter annan börjar 

de italienska äldre odalmännen lätta på tungan. Oh, en sån 

Duetto gick jag och drömde om 1967. Det var den allra bästa 

och vackraste, men, men. Det fick bli en Fiat 500 istället, brukar 

många säga och blicken försvinner långt bort. Eller så kommer 

en pratglad Signora och berättar förtjust att hon minsann var 

så förälskad i en Signore för 40 år sedan. – Han hade en Duetto, 

men jag vet inte vad som hände sen. Han bara försvann, men 

Duetton glömmer jag aldrig, meddelar hon drömmande och 

nostalgiskt.

Tänk vad en Alfa Romeo kan öppna dörrar!

Duetton mår förträffligt när hon får rulla lite. Det är egentligen 

en Alfa Romeo 1750 Spider Veloce, en rundhäck som alla envi-

sas med att kalla för Duetto. Nu har jag vant mig, så jag säger 

också Duetto. När man varit med i Alfaklubben sedan 1972 så 

kanske man får tumma på begreppen. Vi är väl en handfull 

från den tiden som fortfarande 

är medlemmar. Jag har haft min 

Duetto i snart 40 år och det har 

blivit många turer till Italien. Det 

har blivit många mil också, hösten 

2006 vände mätaren för tredje 

gången. 30 000 mil. Låter faktiskt 

ganska mycket. Nja, 30 000 helt 

sagolika mil har det blivit, otroliga 

mil och många upplevelser att 

reflektera över på ålderns höst, 

då jag nu är 60+. Varje mil bakom 

Nardiratten i Alfan är det sanna 

nöjet. Och vilket ljud!

Sommaren 2004 var jag med och 

arrangerade en träff i Italien till-

sammans med några alfisti från 

Rom. Mötet, kallat il Raduno, ägde 

rum under en weekend i Citta di 

Castello i Umbrien. Jag hade fått 

med en till Duetto från Sverige. Det var Thomas som körde sin 

benvita från 1966. Han var lika lyrisk som jag över bergsvägarna 

i Toscana. 

Det där ljudet som jag gillar så skarpt. Tänk er själva, det sitter 

ett gäng italienare och tar sin espresso eller grappa (gott!) och 

dåsar i solen. Plötsligt hör de något och vips mullrar en röd 

Duetto förbi på låg växel. Det låter ännu bättre då. De skuttar 

upp från stolen och följer oss med blicken. Då kommer en till 

Duetto och mullrar förbi. Attans vilken upphetsad stämning det 

blir. Italienarna är mycket stolta över sina gamla bilar. Särskilt 

Alfa Romeo från förr väcker starka känslor. Ja, ni vet hur det 

är.

Vi körde runt i norra Toscana en dryg vecka innan träffen i 

Umbrien. Jag hade ordnat med ett litet hus uppe i bergen, norr 

om Luca och mitt emot Bagni di Luca ifall någon letar på kar-

Låter en Alfa bättre när den körs i hemlandet Italien?

Scania och marmorblock bär med sig respekt.

På väg i Umbrien
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fortsatt med att notera var vi kört och hur mycket det kostade. 

Bra att ha som vinterlektyr

Trots att det blir mellan 400 – 600 mil per tur, så är jag inte 

orolig fast man är långt från garaget hemma. Ny motorolja och 

filter, vanliga kontrollen av bromsbelägg och transmission. Olja 

finns överallt i Europa så det är inget att bekymra sig över. En 

omgång tändstift har jag alltid med mig ifall någon behöver. En 

ordentlig repa några mil veckan innan avfärd avslöjar eventuel-

la brister. Då gäller det att göra jobbet ordentligt. Försäkringar 

är samma som när man kör med nya Alfan. Sjukförsäkringsintyg 

och pass behöver man också.. 

Jag blev påkörd 2005 på ett övergångsställe vid Lazise i Italien. 

Spidern stod i garaget, vi skulle gå och äta. Ambulans, sjukhus 

och ambulans till Milano. Flyg och hemtransport av Duetton och 

hela eländet. Då klarar man sig inte utan försäkring och SOS-

International i Köpenhamn.

Ta en tur med din gamla Alfa, låt nummerbilen stå och lufta 

gamlingen. Du får garanterat en händelserik semester och 

många nya vänner. Folk blir så glada så över att se en Alfa 

Romeo från Sverige. De har i allmänhet ingen aning om att man 

inte behöver köra 1.000 mil för att komma till södern. Det räcker 

kanske med 150. Ett annat alternativ som det skrivits om i tidi-

gare KB är biltåget. Vill man slippa tranportsträckorna genom 

Tyskland kan man smidigt ta biltåget mellan t.ex. Hamburg 

– Verona eller Hamburg – Basel. Inte så dyrt och eftersom tågen 

går på natten kan man koppla av i en liggvagn till ganska hyfsat 

pris. Det har vi också gjort ett antal gånger.

När vi kör i Europa så försöker vi undvika motorvägarna. Dels 

för att draget i nacken böjar bli påfrestande. Men även jag har 

tröttnat på att harva motorväg, det är mycket, mycket trevli-

gare att köra landsvägar genom byar och städer. Mer tid i Alfan, 

det är det som gäller. Dessutom träffar man trevliga människor. 

I juli 2006 var vi på väg till Holland för en Spiderträff. Vi letade 

efter täcke för natten och hade stannat för att kolla kartan. 

Plötsligt fick jag se en Giulia i backspegeln som tvärnitade 

bakom oss. En otroligt fin Giulia 1600 Super! Det var Stefan 

Heins, som bl.a. skriver i Oldtimer Markt, tysk motortidning. Har 

du sett en artikel om Alfa Romeo Zagato i februarinumret är det 

Stefan so skrivit. 

Stefan tog oss med till Hollenstedter Hof, ett s.k. Motoroute 

Hotel. Ägaren blev jätteglad över två 105-alfor och hämtade sin 

2000 GTV från 1974. Vips hade han ringt efter en fotograf och 

där förevigades tre Alfor ur Giuliaserien . Har jag tur så hamnar 

Duetton i deras broschyr. Inte så illa för en 40-åring!

Jag åker med Duetton varje år till Italien och Holland. Förra 

året blev det tre turer, till Milano och Alfa Romeo med Duettons 

40-årskalas i maj. Då hade jag fler Spiders i släptåg, Kenneth 

Winbergs Duetto fick bekänna färg liksom Spiros och Gert. I juli 

åkte vi till Holland för Limburg/Eifelträff och under hösten njöt 

vi av en tur till Puglia och Roma i september – oktober. Det kan 

ni läsa mer om på www.veloce.se

Äntligen, upploppet. Det gäller att njuta hela tiden.

Dammigt i Umbriens skogar

Giulietta

Betagande utsikt i Toscana

Väl framme i Citta di Castello var det bara att ställa in sig i ledet. 

Så många Spiders gör en väldigt glad. Som vanligt, trots att alla 

hade en Alfa själva och kände till i stort sett varenda skruv, så 

är det alltid lika skoj att kika på varandras bilar. Oftast likadana 

men det gör inget. En sann Alfista har alltid känslan.

I den allmänna röran, en italiensk röra är väldigt högljudd så 

kan man ha sämre sällskap är av en Giulietta Spider. En äkta 

grevinna, contessa kom ända från Riccione och hon hade egen 

mekaniker med. 

2004 ja. Det blev ganska många mil den turen också. Inga 

missöden, jag vet att jag kan lita på min Duetto. Genom åren har 

jag skrivit loggbok, en liten svart historia som jag började skriva 

i mest på kul för att veta var vi kört. Efterhand blev jag mer 

noggrann och så fort jag kört eller gjort något vid Alfa, så skri-

ver jag. Olja, säkring, bytt bromsbelägg, kalibrerat förgasarna, 

bytt koppling, missljud, temperatur, väder och mätarställning, 

ja allt skriver jag.. Det känns ganska tryggt att ha koll på saker 

och ting. Man slipper fundera och spekulera över t.ex. oljeför-

brukning eller hur länge man haft tändstiften. Givetvis har jag 

Alfaspider på rad

Två vita och en röd!

På väg i Umbrien

Jag, Gianluca och Thomas poserar framför rådhuset i Citta di Castello

varmt i solen så vi har speciella parasoller

La contessa i sin Giulietta Spider



Luano gjorde sina lärospån som bilmekaniker hemma i Lucca 

men också 3 år i Sao Paolo i Brasilien dit han kom som 16-åring. 

Ditlockad av en kusin som bodde där. 

Nåväl tiden på Fiat i Bromma gick fort och Luano arbetade hårt 

för att lära sig svenska. Inga Italienska klubbar där. Efter ett 

par år var han verkmästare. Det var ganska gott om Italienare 

i Stockholmstrakten då, I Nacka fanns en stor kontingent arbe-

tare på t ex Atlas Copco.

Alfa Romeo i Sverige ägdes på den tiden av moderfabriken 

i Milano. Man sålde ca 250 bilar per år från sina lokaler på 

Liljeholmen. !972 behövde en ny verkmästare och man frågade 

om Luano hade lust att ta jobbet. Egentligen trivdes han bra på 

Fiat men det lockade med bättre position och en högre lön. Då 

är vi alltså äntligen inne på Mr Mori och Alfa Romeo.

Alfa-verkstaden var naturligtvis också utbildningsdel där man 

tog hand om besvärliga fall. Efter några år så flyttade man 1979 

till de nybyggda lokalerna på Årstafältet, Efter några turer så 

är man fortfarande där. Mittemot där det startade för 28 år 

sedan.

1981 tyckte Alfa-ledningen att man inte ville driva verkstaden 

längre och Mr Mori fick erbjudande om att ta över och start i 

egen regi. Grabbarna från verkstaden följde med, en libanes, 

två italienare, en spanjor och en svensk, Boris, som fortfarande 

är kvar i firman.

Man har bytt lokal några gånger men är sedan många år till-

baka på Årstafältet där man servat många generationer av 

Alfor.  Man kan ibland skaffa fram speciella delar från Italien. 

Luano har ju sina gamla kontakter att botanisera bland. 

Klubbmedlemmar i verkstaden kan också få rabatt på upp till 

10% på reservdelar. ”De har blivit så dyra och våra marginaler 

är lägre, så inte på allt.”

Hur gick det med La Dolce Vita då? ”Äsch, det kom man ju snart 

underfund med att det inte var riktigt som man trott. Men jag 

har en svensk fru som jag träffade på en resa, hon var flygvär-

dinna. En dotter på 30 år ingår också i min familj. Jag är glad att 

jag kom hit och tycker att jag har haft ett rikt liv här i Sverige.”

Som så många Alfaverkstäder jag besökt så är det också något 

av en värmestuga och knutpunkt.Här dyker folk upp och pratar 

bilar, förvånansvärt ofta har de ägt sådär ett 20-tal Alfor…. 

När vännen Eddie 

Olivia kommer in så 

sjunger man några 

N a p o l i t a n s k a 

sånger tillsam-

mans. Gitarren 

hänger där på 

kontoret för alla 

eventua l i teters 

skull.

Slottsträff för 
Italienvänner
Vad är väl en bal på slottet..?

Kom hit så får ni se!
20 – 23 juli 2007

Vid foten av lågfjället Dundret i Gällivare ligger det 
vackra 1800-talsslottet Fjällnäs.

Här har folk såsom kung Oscar II, riksdagen och andra 
prominenta personer smort kråset med lappländska deli-
katesser och världens dyraste viner. Detta under en tid 
då det rådde förbud att införa rusdrycker i Lappmarken. 

I sommar är det 
äntligen vår tur!!

Då hålls nämligen en exotisk träff för Italienvänner i 
det inre av lappland. Slottet är numera i Italiensk ägo, 
och därför har träffen möjlighet att bjuda en mix av det 
bästa Italien och lappland förmår.

Det kommer att serveras en mängd intressanta lapp-
ländska vyer och upplevelser samt mat och dryck präg-
lad av Italienskt och lappländskt ursprung.

Primärt är det en mc-träff, men vi välkomnar 
även andra italienska fordon. Är bara hjärtat 
rent och färgat i rött, vitt och grönt blir inte 
någon diskvalificerad för att man ännu inte 
funnit rätt och fortfarande färdas med något 
annat mellan benen.

Nyfiken?

Läs mer på www.guzziclub.nu
Eller ring 

 Nicke på tfn. 070-53 53 218
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Powercar har funnits i stort sett på samma plats under hela 

sina verksamma tid, på Arstafältet strax söder om Stockholm. 

Dess förgrundsgestalt Luano Mori har blivit en välkänd person 

POWERCAR  –  25 ÅR SOM ALFAVERKSTAD

inom Alfa-kretsar. Tillsammans med sin delägare Boris Carlsson 

sköter de ett ansenligt antal Alfor. Man blir ju nyfiken, hur kom-

mer det sig att en italienare driver Alfa-verkstad i Stockholm. 

Vi bestämde oss för att åka dit och höra efter. Hur startade 

det hela?

”1965 fick jag frågan från en granne till mig hemma i Lucca om 

jag ville börja arbeta på Fiat i Bromma. Han hade arbetat där 

och visste att de ville ha mekaniker med erfarenhet av Fiat. Jag 

var 22 år och hade arbetat med bilar sedan jag var 16. Sverige 

lockade ju, La Dolce Vita, du vet. Jag åkte till Stockholm och 

talade med chefen på lördagen och på måndagen började jag 

arbeta som bilmekaniker.”  Så enkelt kunde det alltså gå till på 

den tiden.

Luano växte alltså upp i Lucca en stad i norra Toscana. En 

sådan där stad som har anor från några hundra år före vår 

tideräkning. Etrusker, Romare, barbarer från norr har passerat 

förbi Staden har ett berömt torg som är format som en antik 

amfiteater, Piazza Anfiteatro, och ett efter det gamla forum 

som romarna byggde. Det är precis vad det är. Själva teatern 

är nu borta men formen finns kvar i torget. Alla gator i staden 

strålar ut från detta torg tills de möter den mur som finns runt 

hela staden. Muren byggdes av Napoleons syster Elisa som då 

härskade där. 

Alldeles utanför muren fanns familjen Moris vingård, där bor 

hans gamla mamma kvar fast vinodlingen inte finns kvar längre. 

Vingården producerade stora mängder vin och litet grappa till 

husbehov. Naturligtvis odlade man också  alla de grönsaker som 

familjen behövde.

TEXT & FOTO: ROLF CARSTENS
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Alfa Romeo Bimotore 
–  Monstret  från Milano

Utgående från P3:an konstruerade man om chassiet så att det 

kunde härbärgera två raka åttacylindriga 2,9-litersmotorer. Den 

ena strax bakom framaxeln och den andra bakom förarens rygg-

stöd, i princip rakt ovanför bakaxeln där bensintanken suttit på P3:

an. I ett senare skede byttes motorerna ut till ännu större enheter 

om vardera 3,2 liter och 270 hkr. Bensintanken delades upp i två 

enheter som lades längs med bilen mellan hjulaxlarna, på varsin 

sida av chassiet, en lösning som än idag tillämpas på F1-bilar.

Växellådan som drevs av båda motorerna satt bakom frontmotorn 

och kraften fördelades via en lång diagonal drivaxel till varje bak-

hjul där två kronhjul, placerade direkt innanför hjulen, förde över 

kraften till hjulaxlarna. Sett ovanifrån liknade konstruktionen ett 

stort Y, med frontmotorn på stammen, växellådan i förgreningen 

och ett bakhjul vid varje grentopp. Och detta gick fort. På knappt 

fyra månader hade man konstruerat, byggt och provkört den intill 

dess motorstarkaste tävlingsbil som rullat på en bana.

Vid de första testerna på vägen mellan Brescia och Bergamo i bör-

jan av april 1935 nådde man hastigheter väl över 300 km/tim, men 

till priset av oerhörda mängder bränsle och ett fruktansvärt däck-

slitage. De två motorerna levererade all kraft man kunde önska 

sig, men samtidigt innebar deras sammanlagda vikt att bilen var 

den klart tyngsta i hela racingcirkusen. Dåtidens däck klarade inte 

riktigt den här belastningen och den enorma bensintörsten krävde 

jättelika bensintankar som tyngde ned bilen ytterligare. Effekten 

och fartresurserna fanns dock i övermått, och bilen döptes snabbt 

till ”il monstro”, monstret, av åskådare och tekniker.

TRUBBEL I TUNIS

Trots problemen med den nya bilen var trycket från Mussolini fort-

farande starkt. Man var tvingad att fortsätta, och trots allt – bilen 

var ju oerhört snabb. Den 5 maj 1935 gick Tunis Grand Prix av 

stapeln på en lång bana nära den feniciska ruinstaden Karthago 

i det då franska Tunisien. Scuderia Ferrari hade byggt två bilar, 

men bara en av dem skulle delta, körd av Nuvolari. Under testerna 

innan själva loppet erfor man enorma däcksproblem och i själva 

tävlingen körde Nuvolari en P3:a istället för Bimotoren. Han kom 

bara några varv innan han tvangs bryta, och besvikelsen i teamet 

var stor.

TRYCK I TRIPOLI

Bara en vecka senare var det dags igen. Det var nu den 12 maj, 

och den här gången var man tvungen att leverera. Tripolis Grand 

Prix var den italienska hemmatävlingen nummer ett och gick strax 

utanför Tripoli, i det italienska protektoratet Libyen. Den över 13 
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RACING – EN NATIONALANGELÄGENHET

I slutet av 1920-talet hade efterkrigstidens optimism och all-

männa livsglädje grumlats av konsekvenserna av fredsfördraget 

i Versailles. Den ekonomiska krisen ledde bland mycket annat till 

att nationalkänslorna frodades och till att nästan allt som kunde 

stärka den egna folkkänslan gynnades av staten.

Inte minst var detta fallet med tävlingar av alla slag. Precis som 

i det sena 1900-talets Sovjet (de av oss som börjar bli feta och 

grå minns Moskva-OS) var det en nationalangelägenhet att visa 

sig störst, bäst och vackrast. Men det som slog bäst 1930 var inte 

brottning eller diskus, utan tekniska tävlingar där man utnyttjade 

de nya tekniska landvinningarna till max, och där man kunde visa 

upp det egna landets överlägsna ingenjörskonst och vetenskap. 

I den här andan kämpade olika racingstall med varandra på täv-

lingsbanorna, hårt uppbackade av sina regeringar. Under slutet av 

1920-talet hade de italienska teamen dominerat den unga sporten 

men under början av 1930-talet hade tyskarna kommit ikapp och 

gått förbi. Första delen av säsongen 1935 dominerades av den 

ylande Mercedes-Benz W25B med en 3,9-liters kompressormatad 

rak åtta och av den svårkörda Auto Union typ B, försedd med en 

hela 4,9 liter stor bakmonterad V16-motor. 

DESPERAT LÄGE

Hos Alfa Romeo var läget desperat. Italien behövde framgångar, 

och Benito Mussolini själv var oerhört bekymrad och utövade 

starkt tryck på Alfa att lösa problemet. Det finns tecken som tyder 

på att han var personligen involverad i att övertala en av dåtidens 

största förare, Tazio Nuvolari, att lämna pågående förhandlingar 

med tyska Auto Union och istället bli fabriksförare hos Alfa.

Sedan 1932 hade Alfa Romeo Tipo B , den i folkmun kallade ”P3” 

varit mycket framgångsrik på banorna. Men Alfas 3,1-liter stora 

raka åtta levererade som bäst 265 hästkrafter, mer än 100 hkr 

mindre än Mercedes och Auto Unions motorer, och P3:ans största 

tillgång var dess fina balans och utmärkta vikt/effektförhållande. 

Men i de viktigaste tävlingarna i racingcirkusen, de så kallade 

Formula Libre-loppen där man körde med ett betydligt friare tek-

niskt reglemente på mycket snabba banor, där var det effekten 

som fällde avgörandet.

IL MONSTRO

Uppdraget att bygga en vinnarbil anpassad för Formula Libre 

anförtroddes den legendariske Enzo Ferrari och hans Scuderia 

Ferrari. Ferrari hade redan sedan ett par år ansvaret för Alfas 

tävlingsverksamhet och Ferraris erfarne chefsingenjör Luigi Bazzi 

insåg snabbt att desperata problem kräver radikala lösningar. 

TEXT: PELLE BERGSCHÖLD. 

        FOTO: NICLAS DAHLGREN OCH PELLE BERGSCHÖLD
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flera team var oroliga för att de båda häftiga inbromsningarna på 

varje varv skulle slå ut däck och bromsar i förtid. Mycket riktigt 

slets däcken fort, och flera ekipage tvingades till flera däckbyten 

under loppet, något som naturligtvis tog mycket tid. Nuvolari som 

körde det första kvalheatet drabbades av två punkteringar och 

missade sin finalplats, mer än fem minuter bakom segraren Hans 

Stuck i en Auto Union. 

I det andra kvalheatet lyckades Louis Chiron köra in på en fjärde 

plats och kom med till finalen. Där genomförde han det bästa lop-

pet i Bimotorens historia. Trots den tunga bilen klarade han av att 

spara på däcken och slutade på andra plats efter Faglioli. 

Men det här var den största framgång som skulle nås i en Alfa 

Romeo Bimotore. Resten av säsongen tävlades det på mindre 

och långsammare banor där P3:ans balans och lätthet var en 

fördel och där Bimotorens våldsamma effekt inte skulle komma 

till sin rätt. Istället bygge man vidare på den mindre, lättare och 

smidigare P3:an. I ett första steg borrade man upp en motor till 

3,8 liter och monterade i en P3:a. Även om effekten fortfarande 

var betydligt mindre än i de tyska konkurrenternas bilar så räckte 

det, tillsammans med en unikt begåvad förarinsats av Nuvolari, till 

seger i Tysklands Grand Prix på Nürburgring den 28 juli. 

NYA UPPDRAG

Men Bimotorens saga var ännu inte riktigt slut. Scuderia Ferrari 

modifierade en av de båda monstebilarna för att försöka slå 

världsrekordet i hastighetskörning på land. Sådana här rekord-

försök var ganska vanliga under 30-talet och det var mycket 

prestige att hämta vid ett lyckat försök. Ferrari lättade bilen så 

mycket det gick, finslipade aerodynamiken ytterligare och den 16 

juni 1935 lyckades Nuvolari nå en medelhastighet på 323 km/tim 

på 1000 m, naturligtvis med flygande start. Rekordet sattes på 

en avstängd motorvägssträcka mellan Florens och Livorno och 

under rekordförsöket nådde han en momentan hastighet på mer 

än 350 km/tim! Att sitta mitt mellan två vrålande åttor, bakom den 

lilla glasskivan till vindruta, krampaktigt greppande om den stora 

träratten i den hastigheten måste ha varit en upplevelse av både 

skräck och eufori. 

MONSTRET IDAG

Den ena av de två tävlingsbilarna havererade redan 1935, men 

ändå finns idag två bilar kvar, en i England och en i Italien. Den ita-

lienska är till allra största delen en efterhandskonstruerad kopia, 

om än byggd efter originalritningar. Den står idag i Alfa Romeos 

fabriksmuseum i Arese. 

Den engelska, den som ni kan se på bilderna här intill, den är däre-

mot till allra största delen original. Den köptes loss från Scuderia 

Ferrari av en brittisk amatörförare och tävlade framgångsrikt 

åtminstone så sent som 1948, dock ganska ombyggd. Till exem-

pel hade man tagit ur den bakre motorn och därmed lättat den 

betydligt. 

När den brittiske GP-bilsamlaren Tom Wheatcroft fann bilen i 

Australien i slutet av förra seklet var den i och för sig i uselt skick - 

men nästan alla delar fanns kvar. Den tog honom tio år och mycket 

mer pengar än det kostat att bygga den ny 1935 att restaurera den 

till det skick ni ser i dag. Trots det körs den varje år på Goodwood 

festival of Speed. Tyvärr körs inte den italienska bilen, men det 

finns förhoppningar bland entusiaster att Ferrari någon gång kan 

låta de båda bilarna rulla tillsammans igen, kanske på hemmaba-

nan Monza. Skulle det bli så hoppas författaren att han får vara 

med och se och inte minst lyssna till de fyra motorernas vrål när 

de två bilarna rusar från Ascari till Parabolica. 
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km långa banan Mellaha var med sina långa, palmkantade rakor 

den snabbaste på hela tävlingsäsongen, och hela 28 ekipage kom 

till start. Båda Bimotore-bilarna fanns med, den ena med Nuvolari 

bakom ratten och den andra körd av monegasken Louis Chiron. 

Utöver det deltog fyra P3:or även de från Scuderia Ferrari, tre 

Mercedes-Benz W25B och två Auto Union typ B varav den ena var 

en modifierad version med extra litet luftmotstånd. Den kördes av 

den tyska förarbegåvningen Hans Stuck. 

Under tidsträningen var Stuck snabbast med en topphastighet på 

220,4 km/tim. Näst snabbast var Nuvolari i den ena Bimotoren 

strax före Rudolf Caracciola i en Mercedes. Men startpositionerna 

avgjordes inte av kvaltider utan lottades och här hade de båda 

Bimotorebilarna otur. Nuvolari hamnade mitt i fältet och Chiron 

i sista ledet. Enzo Ferrari var redan orolig för att de båda nya 

bilarna inte skulle hålla alla 40 varven på den heta banan och 

detta var definitivt salt i såren. 

DET FÖRSTA RIKTIGA LOPPET

Vid tretiden på eftermiddagen gick starten, och trots den usla 

startpositionen lyckades Nuvolari att kämpa sig upp till andra 

plats bakom Caracciolas Mercedes innan han redan på fjärde var-

vet, efter knappt 40 km, tvingades att gå i depå med utslitna däck. 

Nu kounde dagen varit över för Nuvolari, men när också Caracciola 

tvingades in i depå bara tre varv senare fick Nuvolari möjlighet att 

fortsätta hålla kontakten med ledningen. Dock lyckades Achille 

Varzi i en Auto Union och Luigi Faglioli i en Mercedes bättre med 

att hålla liv i sina däck och tvingade Nuvolari och Caracciola att 

jaga dem vilket i sin tur ledde till fortsatt extensivt däckslitage hos 

båda stjärnorna. Dramatiken fortsatte och kulminerade då Stucks 

Auto Union fattade eld utan att föraren märkte det. Lyckligtvis 

kände han så småningom av att något var fel och hann stanna och 

ta sig ur den brinnande racern innan den övertände helt. 

Med bara tio varv kvar var Nuvolari fyra och började sakta närma 

sig Varzi som fortfarande ledde loppet. Bimotorens motorstyrka 

började ge utdelning, och han passerade både Caracciola och 

Faglioli. Caracciola förklarade efter loppet att han släppt förbi 

Nuvolari ganska enkelt med baktanken att Varzi aldrig frivilligt 

skulle ge upp förstaplatsen, och den kamp som då borde följa 

skulle kunna leda till att de båda försvann ur tätstriden. 

Nuvolari och Farzi kämpade också mycket riktigt sida vid sida 

under en lång stund innan Bimotoren slutligen tvingades i depå 

och Farzi kunde slå av lite på takten. Han var nu nästan en minut 

före Caracciola och långt före resten av fältet. Men med bara 

fem varv kvar gav Varzis hårt slitna däck upp och han tvingades 

i depå bara för att se Caracciola ta ledningen.  Trots att Varzi nu 

var en bit efter tog han med liv och lust upp jakten på Caracciolas 

Mercedes, och på det näst sista varvet var han återigen i led-

ningen bara för att alldeles före mål drabbas av ytterligare en 

punktering. Caracciola kunde smita förbi strax före mållinjen och 

vann före Farzi, Faglioli och de båda Bimotorebilarna på fjärde och 

femte plats. 

ÄNTLIGEN FRAMGÅNG

Två veckor senare var det dags för nästa Formula Libre-lopp, den 

här gången på Avus-banan I Berlin. Även här ställde italienarna 

upp med båda Bimotore-bilarna, och även den här gången kördes 

de av Nuvolari och Chiron. 

Avusbanan bestod två knappt fyra km långa autobahnrakor för-

enade i ena änden av en lätt doserad kurva och i de andra av en 

hårnål. Tävlingen kördes i tre heat, två kvalheat och en final, och 
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gifter ska motorn leverera 260 hk, vilket den även gjort vid våra 

tester på rullande landsväg, men motorn upplevs ändå som sva-

gare på vägen, berättar Sergio Truzzi. Testresultaten visade att 

35 procent av effekten försvinner på vägen från svänghjulet ner 

till drivhjulen. Vår nya motor förvandlar Breran till en mycket 

potent sportbil, fortsätter Sergio Truzzi.

För att nå nödvändig effekt beslutade sig Autodelta för att kom-

pressormata den nya V6–an. Kompressorn, en Rotrex C30–94 är 

densamma som används i nya Koenigsegg CCX. Kompressorns  

relativt små yttermått gör att den passar bra i Brerans redan 

ganska välfyllda motorrum, där oljekylaren fick ta sin tillflykt ut 

i den av Autodelta nydesignade främre kofångaren.

Resultatet är 348 hk och 430Nm vridmoment. Accelerationen 

från 0–100 km/h avverkas på 5,3 sekunder, jämfört med origi-

nalets 6,8 sekunder. Toppfarten har ökat från 240km/h till 260 

km/h. 

Det rostfria avgassystemet är utvecklat tillsammans med ita-

lienska Ragazzon. Enligt rådande mode är det försett med fyra 

stycken ovala utblås, vars ljudbild knappast kommer att göra 

någon motorfantast besviken.

Chassit har försetts med coiloverdämpare utvecklade av 

Autodelta. Bromssystemet har setts över för att matcha de nya 

förutsättningarna.

Även yttre detaljer har förändrats. Den främre kofånga-

ren har fått nya linjer samt extra luftintag för oljekylaren, 

och den bakre har försetts med Autodeltas splitters för 

att framhäva den kurviga bakdelen.  Dunlop och OZ  varit 

inblandade i utvecklingen av bilen från start, där ett antal 

varianter av olika däck– och fälgkombinationer testats 

vilket resulterade i OZ 8x19 fälgar skodda med Dunlops SP 

Sport Maxxdäck i storlek 235/40/19 

Alfa Brera är i Sverige mest känd som en av de vackraste men 

samtidigt mest nedsablade bilmodellerna under 2006. I flerta-

let svenska motortidningar, liksom på olika internetforum har 

bilen fått stämpeln ”årets besvikelse”. Autodeltas behandling 

verkar dock få bilens prestanda att motsvara vad utseendet 

lovar. Intressanta och ihärdiga rykten gör gällande att även 

Alfa Romeo själva inom snar framtid lanserar en Alfa Brera GTA 

med lägre vikt och högre effekt. Kanske vad som behövs för att 

lyckas med förvandlingsnumret från GT–vagn till sportbil.

Intressanta fakta är att Brera, Spider och 159 alla är baserade 

på samma plattform, vilket innebär att både chassi– och mot-

ordetaljer är tillgängliga för montering även på dessa bilar. 

Under våren lanseras Alfa 159 J4 som komplement till Brera J5 

3,2 C. Alfas 2,2 JTS–motor kommer även den att erbjudas med 

tvångsmatning. Under året kommer även dieselmotorerna (1,9 

samt 2,4 JTD) att kunna få sig en effekthöjande modifiering hos 

Autodelta. Mer info på www.autodelta.co.uk!

Källa: Autodelta Foto: Autodelta
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ORIGINAL 3,2 J5 C

MOTOR TVÄRSTÄLLD V6 24V TVÄRSTÄLLD V6 24V

SLAGVOLYM 3195 CC 3195 CC

BORRN X SLAG 85.6 X 89 MM 85.6 X 89 MM

EFFEKT 260 HK VID 6200 R/MIN 348 HK VID 6200 R/MIN

VRIDMOMENT 322 NM VID 4500R/MIN 430 NM VID 4200 R/MIN

KOMPRESSION 11,2:1 11,2:1

VÄXELLÅDA 6–VÄXLAD MAUELL 6–VÄXLAD MANUELL

BROMSAR FRAM 330 X 28 MM VENT. SKIVOR,  FYRKOLVSOK 330 X 28 MM HÅLBORRADE VENT. SKIVOR, FYRKOLVSOK

BROMSAR BAK 292 X 22 MM VENT. SKIVOR 292 X 22 MM HÅLBORRADE VENT. SKIVOR

FÄLGAR 8JX18 8JX19

DÄCK 235/45/R18 235/40/R19

VIKT 1630 KG 1630 KG

ACC. 0–97 KM/H 6,8 SEK 5,3 SEK

TOPPFART 240 KM/H 260 KM/H

Den 7 februari 2007 var en stor dag för 20-årsjubilerande 

Autodelta UK. Jano Djelalian, stolt grundare och ägare 

av företaget, kunde då officiellt erbjuda sin 348 hk starka 

Breratolkning till försäljning.  Bilen  premiärvisades november 

2006 på mässan MPH06 Motor Show med första leverans till 

kund under mars månad 2007.

Utvecklingen av Brera från massproducerad GT–

vagn fram till Brera J5 3,2 C började med att 

Autodelta UK fick fatt på några utveck-

lingsmotorer från fabriken redan 

under 2005. När företaget 

väl fick tag i bilen 

började 

det 

stora arbetet, 

bland annat genom att på Silverstone tvinga bilen till 

dess yttersta gränser inom en rad områden som motor, 

kraftöverföring, väghållning och bromsar, för att se var Alfa 

Romeo själva satt sina gränser för Breran. Utifrån test-

resultaten arbetade Autodeltas ingenjörer vidare med att 

förbättra vad de ansåg att en Autodelta–kund ska kunna 

förvänta sig av sitt fordon.

Inte bara bland alfister utan även bland vanliga människor är 

många av naturen instinktivt motståndare till förändring. Då 

Alfa Romeo införde den nya V6–an –utvecklad av GM – sörjde 

många gamla entusiaster. – Det har varit oro 

och uppståndelse 

kring Alfas nya 

V6–motor. 

Alfister 

är 

sedan länge vana vid 

V6–an 

från Arese, en av de finaste 

motorer som massproducerats. 

Moderna avgaskrav tillsammans med nya krav från 

marknaden betydde dock att en helt ny motor var 

nödvändig för att föra märket framåt, berättar Jano Djelalian.

Chefen för Autodeltas utvecklingsavdelning, Sergio Truzzi, med 

drygt 30 års erfarenhet från Alfa Romeo, Maserati och Ferrari, 

anser att den nya motorn har stor potential. – Enligt fabriksupp-

Text: Staffan Erlandsson

ALFA BRERA, AV MÅNGA ANSEDD SOM EN AV DE VACKRASTE BILARNA NÅGONSIN, HAR GENOMGÅTT 

EN FÖRVANDLING FRÅN RASK GT–VAGN TILL FULLBLOD. BRITTISKA AUTODELTA HAR MASSERAT BILENS 

SAMTLIGA SVAGA PUNKTER FÖRUTOM ATT HA LISTAT UT VARFÖR MÅNGA UPPLEVER DEN 260 HK STARKA 

ORIGINALBILEN SOM NÅGOT TRÖTT.
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prestandadäck, 19” fälgar, sidokjolar och större bromsar med 

röda ok. 

Alfa 159 2,4 JTDm Q4 kommer nu med starkare motor på 210 hk. 

0-100 km går på 8,4 sekunder (8,6 sekunder för Sportwagon) 

medan toppfarten är 226 km/tim (224 km/tim).  Enligt fabriks-

uppgift ska denna vagn dra 6,0l/100 km vid landsvägskörning. 

Q2–systemet finns till en början endast till modellerna 147  och 

GT med 150–hästars dieselmotor, men kommer så småningom 

att få genomslag i hela Alfa Romeos modellprogram. Tanken 

med Q2–systemet är att det ska ge en del av fördelarna med 

fyrhjulsdrift med kraftiga besparingar både i kostnad och vikt. 

Fiat Auto har tillsammans med Microsoft utvecklat systemet 

Blue&Me, som integrerar allt från radio, mobiltelefoni, SMS–

meddelanden, USB–port till MP3. 20 procent av alla bilar sålda 

av hela Fiat Autio är utrustade med detta redan ett år efter 

introduktionen. Nyheten är att navigation nu finns som tillval. 

Tillsammans med Telecom Italia erbjuds en uppsjö av tjänster, 

som bland annat innefattar SOS-samtal med en knapptryckning 

som automatiskt skickar bilens position och ett meddelande 

till räddningstjänsten. Samma funktion aktiveras då airbagen 

löses ut. Av intresse för den som betalar bilens försäkring är 

nog det faktum att systemet ger upp till 50 procents rabatt på 

försäkringen. 

En lovande salong för Alfa Romeo, som står med fler modell-

nyheter i korridorerna. Både 147 och 166 ska ersättas inom en 

snar framtid, och kanske får vi även se en SUV-liknande premiär 

i framtiden.
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Den första är Alfa Spider 2,4 JTDm. Diesel är som bekant i 

ropet, och Alfas diesel är inte fel i Spidern. Spider 2,4 JTDm 

har 200 hk och 400 Nm som tillsammans med den sexväxlade 

lådan borde få ekipaget att röra på sig som det anstår en bil som 

ska försvara anorna från Giulietta Spider, Duetto och Spider. 

Dieselmotorerna börjar leverera siffror som var otänkbara för 

några år sedan, vilket litereffekten på 84 hk bevisar.

Den andra premiären hittar vi i både 159, Brera och Spider, 

där bilar med den 185 hk starka 2,2 JTS går att beställa med 

senaste utvecklingen av Selespeedsystemet, som begåvats 

med sex växlar. En annan nyhet är att växlarna i det manuella, 

sekventiella läget nu ligger som i en racinglåda; det vill säga att 

uppväxlingarna sker genom att man drar spaken bakåt och ned-

växlingarna genom att skjuta spaken framåt. Vill du inte släppa 

ratten sitter det paddlar på rattens baksida, där du med höger-

sidan växlar upp och med vänstersidan ner. För den bekväme 

finns automatläget där Selespeedväxellådan tar över helt och 

hållet, precis som med en vanlig automatlåda. Sportläget är 

tillgängligt i lådans alla tre lägen. I det sekventiella läget förkor-

tas tiden för växling med 20 procent, medan det i automatläge 

innebär att lådan växlar vid ett högra varvtal.

Självklart var Alfas mest spännande bil på plats. 8C Competizio  

ne dök upp i en ny svart lack och dominerade montern. Bilen till-

verkas endast i 500 ex, även om efterfrågan är betydligt större. 

Trycket har varit enormt på en större tillverkningsserie, men 

Alfa Romeo står fast vid sitt beslut om endast 500 exemplar, 

som alla fått sina köpare utsedda av fabriken med förväntad 

leverans under senare delen av 2007.

Köpare av Alfa Romeo har visat sig vara utpräglade individualis-

ter med en stark önskan om att själva få påverka utformningen 

av material, färger och inredningar. Från erfarenheter gjorda 

då företaget tog fram 8C Competizione, vars kunder hade 

högt ställda krav skapades ”The Alfa Romeo Customisation 

Programme”. Detta program bygger på tre olika program kall-

lade Vintage, Collezione och TI. Tanken är att programmet ska 

fasas in i produktionen under den närmaste framtiden.

 

Vintage innehåller ett större urval av färger och interiörer, 

Collezione inriktar sig på mode och elegans genom flerlagers 

lack, väldoftande läderklädslar och äkta metallytor i inred-

ningen. TI ska motsvara krav från krävande kunder med höga 

krav på sportighet och körglädje. Sportchassie, vassare brom-

sar och mer avancerade däck är nog ingen vild gissning. Utöver 

detta finns det även en möjlighet att påverka karossen med olik 

aerodynamiska tillval.

Alfa 159 TI går att beställa både som sedan och kombi. 

Förändringarna är varsamt utförda, men att det är en TI syns 

omgående, då den är utrustad med en diskret sänkning, hög-

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

Genève, Alfa Romeo och nyheter

GENÈVESALONGEN, VILKET NÄSTAN ÄR HEMMABANA FÖR ALFA ROMEO, ÄR INGEN RIKTIG SALONG UTAN VÄRLDSPREMIÄRER, 

SÅ ALFA ROMEO NÖJER SIG INTE MED EN UTAN SLÅR TILL MED TVÅ. 

Källa. Fiat autopress

FOTO: TORBJÖRN LUNDGREN, 
OLLE OLSSON BOLAGEN
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Text: STAFFAN ERLANDSSON

NDF Fälg & Tillbehör från Möndal samarbetar med alla Alfa 

Romeos återförsäljare och serviceverkstäder, vilket innebär att 

du kan handla stylingprodukter och andra tillbehör till din Alfa 

hos dem. Bor du långt bort från en återförsäljare kan du handla 

via NDF direkt.

Senaste nytt från Zender är ett komplett spoilerpaket till Alfa 

Brera med front, sidokjolar och bakspoiler ingår.Även till Alfa 

159  finns mycket nya produkter, liksom till GT. För mer info 

och katalog kan du gå in på www.ndf.se, där samtliga produkter 

finns med.

Stylingprodukter

till din Alfa Romeo 

NDF är även generalagent för Novitec, en tysk styling– och trim-

firma som saluför tillbehör för Ferrari, Maserati Alfa Romeo, 

Fiat och Lancia. Novitec har produkter för 147, 156 och 166 

samt till de nyare modellerna GT, Brera och 159. I sortimen-

tet ingår allt från avgasrör och kompressormatning till mås-

vingedörrar. Novitecs Alfa Brera 2,4 JTD har fått sig en räjäl 

omgång. Motorn lämnar 229 hk jämfört med originalets 220 

hk. Stötdämparna är justerbara  både vad det gäller hårdhet 

och höjd och i hjulhusen hittar du 20” aluminiumfälgar skodda 

med Pirelli 255/30R20. Utvändigt har både frontspoiler och 

bakspoiler ändrats och slutligen sitter där dubbla ovala utblås 

på hela 115x85 millimeter. 

SVENSKA ALFA ROMEO–ÄGARE ÄR INTE DIREKT BORTSKÄMDA MED STYLINGPRODUKTER 

TILL SINA BILAR. I EUROPA ÄR SITUATIONEN EN ANNAN. DESSA DELAR HAR NU LETAT SIG TILL 

SVERIGE MED HJÄLP AV EN DEL FÖRETAG SOM SÄLJER DELAR TILL VÅRA BILAR.
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Tel: 031-86 35 35 · Fax: 031-86 43 34 · www.ndf.se · info@ndf.se

...fälgar är vår huvudsak, men bara en del av allt!

Rattlås med dubbelt skydd!

2 Protect är tillverkat i höghållfast stål med ett greppvänligt handtag
och är mycket enkelt att montera! Levereras med två nycklar.

Lättmetallfälgar

Smarta Fälglås

Snygga ventiler

Effektiv bilvård

Interiörstyling

Sportrattar

Textilmattor

Fälgar som skiljer 

Dig från mängden!

NDF Katalog 24s_061201.indd   24

06-12-27   14.11.31

Kontakta NDF för närmaste återförsäljare.

995:-
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ISBANEMÖTE

ATT VI BOR I ETT LÅNGT LAND FRAMSTÅR MED ALL TYDLIG-

HET PÅ VÅREN, DÅ SÖRLÄNNINGARNA BÖRJAR TA ALLERGI-

MEDICIN, MEDAN VI I NORR FORTFARANDE ÅKER ISBANA PÅ 

SJÖARNA.

TEXT: MATTIAS ADOLFSSON

Några mil nordväst om Umeå längs väg 363 ligger sjön 

Trehörningen där det plogas banor varje vinter. Bilar, motorcyk-

lar och gokart samsas om utrymmet och vi har det riktigt roligt.

Som vanligt gällde det att stå pigg och alert alldeles för tidigt 

lördagsmorgonen strax efter niotiden när Trehörningen skulle få 

besök av Alfa Romeo-klubben från Umeå. Att Benny Steen, som 

skulle hämta upp mig och Rikard Olson, lider av insomni har jag 

länge misstänkt. Benny hade redan lastat räsersjuttiofemman 

på släp och vi begav oss snart de två milen för att ta oss strax 

utanför Tavelsjö. 

Väl där tog Benny ett besiktningsvarv i 75:an och vi insåg rätt 

snart att banans närmast oval-lika dragning inte var tillfreds-

ställande för avancerade förare som vi. Medan vi väntade på 

att bonden skulle komma ut med traktorn och ploga en mer 

Mantorpliknande sträckning passade jag på att tillföra atmosfä-

ren ett uns CO2, och visst krävdes det en ny dragning av banan.

Fram på eftermiddagen sådär hade Erik Johansson vaknat och 

de tre musketörerna (Benny, Rikard och Erik) i Umeåmaffian var 

fulltaliga. D’Artagnan (jag själv) hade redan tidigare förälskat mig 

i Eriks Lady De GTV6 med rakskurna drev. Den nya dragningen 

innehöll både chikaner och start- och målraka. Lyckan var full-

komlig, och på den långa rakan spekulerades det i hastigheter på 

över 180km/h i Lady De GTV6.  Bästa tid sattes av Erik, och blev 

1min och 28s med två oberoende mobiltelefoner som tidtagare. 

Bästa tid från utomstående blev 1min och 23sek och gjordes av 

en herre i en Ford Escort Grupp N-bil.

Körningen pågick tills det bröjade mörkna och alla lokala talang-

er i diverse Golfar, Volvos och Fordar hade börjat frysa i sina 

fodrade arbetshandskar och åkt hem.

Tack för en bra dag musketörer!

ISBANEKÖRNING I NORR,
POLLENSÄSONG I SÖDER

Alternativspår lönar sig inte tidsmässigt!

Erik med GTV6 jagar Benny i 75 TS.

Traktorn med snöslungan.

Mattias provar 75 TS på första bansträckningen.

Erik tar en vänsterkurva med drivställ.
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Det finns åtskilliga band mellan östgöta-metropolen Linköping 

och italienska Alfa Romeo.

Inte minst när det handlar om biltävlingar.

Redan under 50-talet körde Yngve ”Nypan” Nyström Giulietta 

Sprint Veloce och Berlina Ti - både på bana och i rallysamman-

hang.

Vid hans sida fanns perfektionisten Vejne Johansson som i 

många år drev landets kanske bästa Alfa-verkstad.

Senare erövrade sonen Michael två Svenska Mästerskap i 

Formel 3.

Bilarna kom från brittiska Ralt och motorerna förstås från Alfa 

Romeo...

Numera är det linköpingsbon Mattias Andersson som försvarar 

Alfas färger i svensk racings paradklass - STCC.
 

När nu Alfa Romeo åter börjar säljas i Linköping är det därför 

logiskt att de inblandade också kommer från bilsporten.

Bossing Karlsson - som i flera år specialiserat sig på Fiat 

Ducato- baserade husbilar - bygger ny bilhall, alldeles intill sin 

verkstad.

Bossing var under många år stadens främste rallyförare och 

vann en rad tävlingar - framförallt i Peugeot-bilar.
 

Leif Lindström är ett känt namn i racingkretsar och kommer att 

vara säljansvarig för både Fiat och Alfa Romeo.

Leif - som sedan många år tillbaka kommenterar racing i TV-

kanalen Eurosport - har också en fin meritlista.

Han blev svensk mästare i Formel 3 1984 och dominerade skan-

dinavisk sportvagnsracing under flera år i slutet av 80- och 

början av 90-talet..

Många kommer också ihåg hans framfart i den unika Dallara 

Fiat X1/9 på svenska banor.

En skönhet som fortfarande finns i hans ägo och som borde 

kunna pryda sin plats i den nya försäljningslokalen.
 

Det nya företaget heter Autoitalia och är beläget i Hackefors, 

strax intill SAAB-flygfältet utmed Åtvidabergsvägen.

Som namnet antyder är det bara italienska produkter som 

kommer innanför dörrarna och entusiasmen inför premiären 

är stor.
 

–  Det känns lite grand som att komma hem, säger Leif. Jag har 

alltid älskat Italien och italienska bilar och ägt ett stort antal 

Fiat och Alfor, dessutom en Ferrari...

ALFA ROMEO ÅTER I LINKÖPING
Idag upplever jag att Italien står än mer i centrum för männis-

kors intressen än någonsin tidigare. Det gäller inte bara bilar 

- se på mat, kläder, design och inte minst den italienska kafé-

kulturen som breder ut sig även över vårt nordliga land.

Nu gäller det bara att visa vilka fina bilar som kommer från 

detta populära nation!
 

Autoitalia kommer att starta upp med premiärvisning den 28-

29 april för samtliga tre produktgrupper - Alfa Romeo och Fiat 

personbilar samt Fiats mycket konkurrenskraftiga lätta trans-

portprogram.

Företaget kommer in i ett mycket gynnsamt skede när Fiat Auto 

presenterar ett stort antal nya modeller.
 

- På Fiat-sidan finns ju ett antal versioner av tuffa Grande Punto 

och snart kommer nya Bravo. Därefter är det dags för mycket 

omskrivna 500:an, som vi räknar med att få redan i höst.

Alfa har ju haft stora framgångar med 159:serien och det är 

få som kan stå emot den fina formgivningen och det läckra 

detaljarbetet. 

Till invigningen ska vi också visa nya Spider samt en av mina 

favoriter - Alfa GT, som fått en lättare face-lift. 

Sedan är jag mycket nyfiken på Alfas ”Junior” där de första bil-

derna visat att denna ”lill-Alfa” bär drag av 8C Competizione!

Vad som också är intressant är att allt fler väljer diesel, även 

bland Alfa-ägare. De som provat blir helt sålda på motorernas 

karaktär, säger Leif Lindström.
 

Med så mycket erfarenhet, entusiasm och kunskap känns det 

som om de båda italienska märkena har hamnat på rätt plats. 

För Fiat- och Alfa- ägare betyder det också att man får en väl-

renommerad verkstad, där även äldre modeller kommer att tas 

om hand med samma omsorg som de nya.

Och kanske får vi också se ett nytt stycke motorsport växa 

fram?
 

- Ja, man vet aldrig, säger Leif.

Arvet från biltävlingar finns i nästan varje italiensk bil och man 

kan se att hela Fiat-gruppen satsar på bilsport som aldrig förr.

Ferrari i F1 och Maserati i sportvagns-racing. De får för övrigt 

snart sällskap av Alfa Romeo när 8C ska köra de stora klassi-

kerna som Le Mans redan 2008!

Fiat har en vinnare med Grande Punto Abarth i nya rallyserien 

IRC och det ryktas att man även är på gång i WTCC med Bravo.

Lägg därtill en rad märkesklasser med Alfa GT, Grande Punto 

och Panda så står det klart att materialet och viljan finns.

Vi får se om och hur vi kan applicera det här i Sverige!

AV ÅKE NYBERG

HÄR ÄR LITE FAKTA OM BILEN: 
Modell: Dallara X1/9 Gruppo 5
Årsmodell: 1978
Antal tillverkade: 11
Motor: 1598cc, 2-ventiler/cylinder, Kugelfischer insprutning, ca 160 hkr/8500 v/m
Motor From 2007: 1598cc 4 v/cyl, 190 hkr/8750 v/m (försedd med Dallaras eget topplock)
Växellåda: Dallara/Colotti, 5 vx.
Vikt: 680 kg
Historik: Jag körde bilen sporadiskt från 1979-1986 i SM Special Saloon, SSK och Sportvagnsmästerskapet.
1980 vann jag SPVM totalt i klass A (mot bl.a. Ferrari Daytona, De Tomaso Pantera etc.)
Sammanlagt  9 segrar på 13 starter 79-86.
(Att det blev så få tävlingar berodde på att jag tävlade i Sports 2000 och Formel 3 under samma period)
Varvtid på Mantorp: 1.27 (borde bli ca 3 sekunder snabbare med 16V-motor) 
Övrigt: Dallara X1/9 är en av fabrikens första konstruktioner. Övriga bilar vann åtskilliga segrar i nationella 
tävlingar i Italien och Frankrike.
En tävlade dessutom i Sportvagns-VM i klassen för Grupp 5-bilar under 2000cc.
Eftersom Grupp 5 var ett mycket fritt reglemente är likheterna med en original X1/9 inte särskilt stora...



Jag kunde dock inte riktigt släppa tanken på en Alfa och då 

och då påmindes jag om att man ändå borde pröva en. Kalla 

det gärna magi. En av dessa händelser inträffade under tidigt 

-80 tal när jag såg en italienregistrerad vit Giulietta med vit 

överdragsklädsel parkerad vid Slottsbacken. Kombinationen 

av bilen och förarens eleganta framtoning, gjorde mig återigen 

klar över att en Alfa måste jag skaffa mig, förr eller senare. 

Under åren som gick var jag dessutom 

en flitig besökare på bl.a. Kronegårds 

motor i Stockholm och höll mig där-

för uppdaterad om vad som hände på 

fronten. I själva verket var jag nog fast 

för en Alfa även om det ännu inte blivit 

någon affär.

Så, hösten 1996, ringde en bilhandlare 

som jag kände mycket väl och berät-

tade om en ”pärla” som han just fått 

in i byte. Han visste sedan länge att jag 

önskat skaffa en Alfa och ansåg därför 

att nu var det dags. Det var en GTV6 i 

ett mycket fint originalskick som dess-

utom var pedantiskt skött. Eftersom jag 

just då inte hade något garage så blev 

det genast mycket svårt. Jag ville absolut ha bilen, men inte om 

den skulle behöva stå utomhus, eftersom vi vid den tiden bodde 

i Warszawa och var hemma bara för ett kort besök. Jag sa jag 

till min fru, att om jag får fatt i ett garage då köper vi bilen och 

hon samtyckte. Döm om min förvåning då jag redan morgonen 

därpå ser en annons i vår ortstidning om ett garage som var 

ledigt för uthyrning. Då föll den sista pusselbiten på plats och 

det var väl ändå på tiden, nu när jag började närma mig den 

övre medelåldern! 

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, heter 

det ju, men det finns gränser! Man har ju inte hur mycket tid 

som helst.

Redan samma dag fanns jag på plats hos handlaren och på kväl-

len stod GTVn i garaget.

Denna historia är nu drygt 10 år gammal och under tiden har jag 

dessutom skaffat en 164 3.0 som har fungerat oklanderligt och 

gör vardags åkandet till ett nöje, när GTV:n får vila från vinter 

och kyla.

Märket Alfa Romeo var för mig en utopi i många år, men så 

småningom blev drömmen verklighet.  

Mina upplevelser av alla dessa år, både utan och med Alfa 

Romeo har gjort mig övertygad om en sak beträffande mitt 

bilval. 

En Alfa Romeo är och kommer att förbli, ett UDDA märke för 

VANLIGA människor med ett ANNORLUNDA bilintresse. 

Och med denna slutsats så har jag fått svar på min egen fråga 

och det är jag nöjd med.

Med vänliga hälsningar
Från Roland som önskar att

”de udda får vara jämt”
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Den frågan har jag ställt mig själv, nu låter 
jag er läsare vara med i mitt försök till svar.
 
Jag betraktar mig själv som en någorlunda alldaglig person 

som har arbetat och uppfört mig i mångt och mycket som det 

anstår en typisk fyrtiotalist. Många håller nog med om att detta 

låter som en ”Svensson” vilket därför borde kvalificera mig 

som ägare till en Volvo eller varför inte en Opel som båda är 

mycket pålitliga och därför inte vållar sina ägare några större 

bekymmer. 

Om man dessutom är född i Norrland och har präglats av den 

kärvhet som råder där, då krymper utrymmet ytterligare för att 

skilja sig från mängden.

Men så småningom upptäcks världen utanför, med allt vad det 

innebär i form av lockelser av allehanda slag. Då börjar det som 

man i vardagligt tal kallar livets resa, som innebär många över-

väganden och avsteg från det trygga och invanda. 

I mitt fall så blev den första anhalten på denna väg, när jag upp-

täckte jazzmusiken. Genast förstod jag att detta fenomen som 

strömmade genom högtalarna inte kunde avfärdas bara genom 

att påstå att det tillhörde en annan värld. Det berörde.

Åren rullar på och olika intressen formas och jag minns med 

glädje de kvällar jag fick tillfälle att vistas bland de stora grab-

barna som på den tiden körde Triumph, Norton, Matchless, BSA, 

Ariel och en och annan Husqvarna. Dom brukade samlas vid en 

liten landsortsverkstad som byggts upp av en person i byn som 

tidigt fångats av motorintresset.

När sedan motorcyklarna började få lämna plats för bilar, då 

blev det andra märken som dök upp, Morris, Austin, Vauxhall, 

Opel, DKW, VW, Lloyd, IFA, Renault, Peugeot, Simca, Volvo och 

en och annan SAAB. Diskussionerna rörde sig mestadels om det 

jordnära, men även om det som man drömde om. 

Under dessa samtal tror jag mig minnas att jag för första 

gången hörde ordet Alfa Romeo. Bara ordet och sättet det utta-

lades på gjorde mig klar över att detta var något ouppnåeligt, 

och nästan magiskt, när man var ung och bodde i Norrland. 

Samtalen satte min fantasi i gång och namnet etsade sig fast på 

ett sätt som blev synonymt för mycket avlägsna drömmar, men 

som ändå följde mig under den fortsatta resan in i den gryende 

vuxenåldern. 

Många år senare, någon gång under sent -60 tal, fick jag så av 

en händelse se en Alfa Romeo stående inne på en gård hemma i 

Örnsköldsvik. Den var röd och förförande 

vacker och jag tror att det var en tidig 

Bertone. Drömmen hade kommit när-

mare och nu kunde jag närma mig dröm-

men. Jag tog mod till mig och gick in på 

gården där den stod för att kunna se den 

på nära håll och kanske även få en glimt 

av innehållet. Den var förtjusande och 

mycket exotisk. Jag skrev upp bilnumret 

och ringde till dåvarande bilregistret för 

att åtminstone få veta vem som kunde 

vara ägare till en sådan bil i Örnsköldsvik. 

Det var säkert någon på besök i stan?

När jag fått reda på namnet så började 

jag fråga mig omkring och en mycket 

initierad man var den person som på den 

tiden skötte servicen på min BMC Cooper. Den var ju inte så 

tokig den heller för en bilintresserad yngling. Svaret blev ”Det 

är min systers man som äger bilen och jag tror att den är till 

salu”. Något upprymd frågade jag då om han trodde det skulle 

vara möjligt att byta med min koja. 

Hans spontana omdöme om Alfa Romeo och det råd han gav 

mig, gjorde att jag blev mycket omskakad och namnet fick en 

rejäl repa i ”lacken”. Vad han egentligen sa tycker jag inte hör 

hemma i en tidning som läses av sanna entusiaster och seriösa 

bilägare. 

Min längtan efter en Alfa, avtog högst märkbart efter den kom-

mentaren, och under en lång tid betraktade jag märket mera 

som ett uttryck för ungdomliga villfarelser. Det var nog trots allt 

bara ett märke som hörde hemma i drömmarnas värld?

Varför en udda bil, jag som är så vanlig?
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FABRIKSBYGGDA ALFA 156 I CHALLENGESERIEN 2007
rullade av färjan på lördagsmorgonen med en fullständigt och 

totalt bakis kartläsare... Jag som pilot fick äta frukost själv och 

var i alla fall i någorlunda rimligt skick. Framåt lunch började jag 

få lite nytta av min käre kartläsare. Att vi sedan körde bort oss 

kapitalt senare på eftermiddagen beror förmodligen på kartan 

eller vägskyltarna eller…?!

Efter denna halvtimmes långa felkörning i Amsterdamstrakten 

var vi efter 67 mil och 7 timmar framme i Oude Tonge, en liten by 

söder om Rotterdam. Där ligger den lilla Alfa–handlaren Madeno 

Racing som både servar Alfa och driver racerbilar. Ägaren, herr 

van Der Maden, tog emot oss med öppna armar och ett himla 

gott kaffe! Efter att ha tjötat Alfa–racing en god stund pallrade 

vi oss ut i verkstaden där min då blivande Alfa 156 Challenge 

stod uppställd. Bilen levererades nyservad och nybromsad på 

rullande landsväg. Även stötdämparna från Bilstein var körda i 

testrigg dagarna innan och allt var dokumenterat på ett mycket 

proffsigt sätt. Bilen var fin och uppfyllde helt och fullt mina 

förväntningar efter beskrivningen jag fått per telefon. Röd och 

grann var den med frän Alfa racing stripning. 

Efter en kort provkörning på den lilla kullerstensgatan i centrala 

delarna av byn, lastade vi ekipaget och backade in härligheten 

i verkstaden. Känslan var rätt skön när vi senare mötte van Der 

Maden med fru och åt middag tillsammans på det lilla hotellet. 

God mat och någon lokal pilsner ackompanjerades av en hel del 

kul historier, mycket trevligt. Morgondagen skulle komma att bli 

minst lika lång, skillnaden är ca 1100kg på släpet, frågan var om 

vi kunde snitta samma fart då?? Vi enades om att skippa felkör-

ningen på hemvägen för att säkerställa ankomsttiden till Kiel.

Vi möttes redan klockan åtta på söndagsmorgonen och tittade 

lite mer på vad Madeno Racing kunde erbjuda. Här finns mycket 

gott för oss racingvänner. Madeno har kört flera 156 Challenge 

och 147 Cup i de holländska serierna men kör numera tre Seat 

i en liknande enhetsserie. Man är väl inte helt inne på Seat’s 

satsning på ”sportighet” och ”känsla” utan menar att just dom 

två sakerna faktiskt saknas i produkterna. 

Vi ger oss iväg och satsar friskt mot nordost och mot Kiel. Resan 

går som sagt utan problem och vi sitter alltså på stationen i Kiel. 

Pilsnern är slut och vi traskar bort mot färjan. Där står den! Kan 

inte låta bli utan jag börjar pilla av lite reklamdekaler, enbart för 

att förstärka känslan av att den är MIN! 

Om vi nu förflyttar oss från Kiel till dags dato så har bilen tappat 

ca 80 kg. Den står i garaget här hemma och jag har i dagarna 

åkt runt kvarteret en provtur. Det känns gott att förhoppnings-

vis kunna vara klar i tid! En sådan här Alfa 156 Challenge som 

körts i den holländska serien köper man för ca 6000 Euro och 

uppåt. I den pengen finns mycket racinggodis som är både 

besvärligt och dyrt att lösa när man bygger själv. Jag har själv 

byggt Giulian, jag vet och känner att detta nu är helrätt.

Bilen kördes i enhetsserien 156 Challenge 1999-2001 varefter 

serien ersattes av Alfa 147 Cup. Min bil köptes ny av Madeno så 

bilens historia är väl känd och bilen är aldrig allvarligt skadad. 

Man byggde ca 40 st 156 Challenge för serien med chassie enligt 

FIA Grupp N/A. Bilarna förseddes med certifierad bur, allt som 

skiljer från den gattypade 156:an finns dokumenterat i detalj. 

Hjulupphängning är standard förutom fjäderbenen som är från 

Bilstein med Eibach fjädrar. Motorn är en 2 liters 16V Alfamotor 

som i Challengeutförande lämnar 185 bhp. Växellådan, som är 

bilens höjdare, är en Drenth rakskuren dogringlåda 

med korta och exakta lägen. Otrolig att växla med 

och lyssna till! 

Efter att ha tittat igenom bilen så fick jag möjlighe-

ten att prova bilen på Kinnekulle Ring. Det var ju på 

senhösten så föret var ju allt annat än ”räjsigt” med 

rimfrost på stora delar av banan. Men, där det var 

bara blött och vanlig svinhalka gick det ju att känna 

på motor och växellåda i alla fall och det kändes fint. 

Utmaningen blir att ställa in bilen och lära sig köra 

felhjulsdrivet. Bilen kommer att köras i klass 2 med 

ca 1040 kg tävlingsvikt.

Under julhelgen kom även systerbilen hem till 

Göteborg då Johan fick hem sin nya tävlingsbil. Den 

hittade vi på närmare håll här på västkusten och är alltså en 

exakt likadan bil med samma ursprung. Efter lite efterforskning 

så vet vi att båda bilarna kom till Fiat Auto Corse under samma 

vecka sommaren 1998, att dom körts i samma serie i Holland 

och att dom nu alltså återigen ska få tampas i samma serie. Fast 

nu här hos oss i Sverige i Club Alfa Romeo Challenge och för LM 

Motorsport! Detta kommer att bli ”himla pent”!

Jag ser fram emot tävlingssäsongen, kanske ses på Gelleråsen 

i maj?!

/MARKUS MOBERG

CAR CHALLENGE #7
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Det började för många år sedan med en original Giulia 1600 

Super – 69 med helt slut inredning och rejält blårykande motor. 

Det har sedan gradvis, steg för steg urartat. Giulian har nu 

ersatts av en bil som man inte ens får ta ut på gatan för en prov-

tur. Den är så bedrövligt hård i fjädringen att man knappt kan 

åka i den och den saknar helt stolar för passa-

gerare. Den är full av en massa hårda 

rör inuti och insteget blir ju halvt 

omöjligt. Växellådan är dess-

utom ganska konstig och 

låter helt fasansfullt. Det 

är ju verkligen tur att 

även jag urartat på lik-

nande sätt för jag gillar 

verkligen ovanstående 

beskrivning!! Delar av det 

har naturligtvis kopplingar 

till virus Alfa…

Efter att ha kört och byggt om min blå 

Giulia Super under många år och på senare år tävlat 

i Club Alfa Romeo Challenge var det dags att gå vidare. Jag 

kände att när familjen växte fanns inte tiden att efter varje race 

jobba på bilen, utan att något egentligen hänt. Den hade vis-

serligen fungerat bra de senaste tävlingarna men nu behövdes 

en ny utmaning. Vad skulle man då hitta för ersättare till min 

charmiga Giulia Super? Jo, ersättaren blev en 30 år nyare Alfa 

HOS EN GLAD ALFA–HANDLARE I HOLLAND STOD CAR CHALLENGESERIENS NYASTE BIL. 

EN FABRIKSBYGGD TÄVLINGSBIL MED ETT FÖRFLUTET I HOLLAND. MARKUS MOBERG ÅKTE 

DIT OCH HÄMTADE DEN. LÄS BERÄTTELSEN OM HUR DET GICK TILL HÄR NEDAN.

med lika många dörrar, en 156:a byggd av Alfa Romeo och täv-

lingsavdelningen Fiat Auto Corse, avsedd för tävling från första 

stund! Det blir en utmaning och den hittade jag i Holland.

Jag tänkte börja berättelsen på tågstationen i Kiel där min bror 

Johan och jag sitter och smaskar i oss en 

pizzaslize och en välförtjänt pilsner. 

Resan hem från södra Holland 

har gått som en dans i mom-

sat motorvägstempo 

med fullt lass på slä-

pet. Min Alfa 164 3.0 

Super fungerar riktigt 

bra som dragbil men 

om något hade hänt på 

vägen hade vi lätt mis-

sat färjan… hade fungerat 

dåligt när man ska vara på job-

bet om bara några timmar.

Vi mår således rätt gott, speciellt jag med en ny racerbil 

ett par hundra meter bort på kajen! När vi passerade tågsta-

tionen dagen innan var läget något annorlunda, speciellt för 

Johan… Det visade sig att en fredagskväll på Kielfärjan från 

Göteborg var allt annat än den där avkopplande resan vi sett 

fram mot. Det blev ett bra kalas med många roliga inslag, där 

vi behåller detaljerna för oss själva! Följden blev i alla fall att vi 



Namn: Magnus Uvhagen

Ålder: 46

Hemort: Täby

Bil: Alfetta GTV 1980 2,0L

Klass: 1 (eller 2)

Tävlingserfarenhet:

Rookie, min första riktiga säsong

Målsättning 2007: Få bilen att fungera som den skall och få 

lite rutin

Placering 2007: Komma i mål med hel bil, sen får det räcka 

så långt det räcker…

Namn:  Mats Strandberg 

Ålder:  31 

Hemort: Göteborg 

Bil: GTV 2000 -77 

Klass: 3 

Tävlingserfarenhet: Tre säsonger i CAR Challenge 

Målsättning 2007: Totalvinst Klass 3 

Placering 2007: Trea Klass 3 (två delsegrar)
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Klass: 3

Tävlingserfarenhet: Ingen inom bilracing men vunnit sim–

SM samt tävlingsseglat. 

Målsättning 2007: Få i motorn i bilen. Få bilen att rulla. Ta 

licens. Komma till start på 4 banmöten (8 heat). Till slut 

tycka att säsongen varit det roligaste jag gjort på länge.

Placering 2007: Att hålla mig på banan! I övrigt inga mål på 

placering resultatmässigt.

Namn: Jonas Klang

Ålder: 38

Hemort: Åkersberga

Bil:  Giulia Super -69 med 

1,8 liters Turbomaskin. 

Markus Mobergs gamla vinnarbil. 

Alltså inget att skylla på material-

mässigt ;-)

namn: Oskar Larsson
ålder: 36
hemort: Enköping
bil: Alfetta GTV 2.0 TS
klass: III
tävlingserfarenhet: med bil, ingen alls...inom olika 
idrotter, Enduro, MTB, inlines har det varit en hel 
del...
mål 2007:             att vinna klass III :-)
placering 2007:     1:a, se mål ovan :-)

FOTO: STAFFAN HARDIE

 

Namn:  Lennart Elofsson

Ålder:  59 år

Hemort:  Linköping

Bil:   Alfa 2000 GTV Bertone

Klass:  Klass 2

Tävlingserfarenhet: Jag har kört 

Historic Racing med min bil sedan 1995 i Stand Ny (RHK) 

Kommer att köra några tävlingar under säsongen. 

Förmodligen senare delen.

Målsättning 2007: Placering är inte så viktigt. 

Jag ska bara ha kul.

Namn: Mats Forssén

Ålder: 35 år 

Hemort: Fruängen / Stockholm 

Bil: GTV6 -85

Klass: Klass 2 

Tävlingserfarenhet?: 1 säsong (2006) i CAR Challenge

Målsättning 2007?: Att ta mig till start och mål i alla deltäv-

lingar i CAR Challenge samt att sätta lägre kvaltider än ifjol 

på alla banor.

Placering 2007?: Bättre än föregående säsong, att dess-

utom ta något poäng skulle ju vara roligt...

Tävlingserfarenhet?

4 säsonger i CAR Challenge  

Målsättning 2007? Fullfölja 4-6 Heat  

Placering 2006? 4:e plats i klass 3

Namn: Claes Hindemith  

Ålder: 37år  

Hemort: Örebro

Bil: 75TS

Klass: 3

Namn: Kyösti Swartz.

Ålder: 34

Hemort: Skattkärr en mil utanför Karlstad. 

Bil: Alfa 75 konverterad till 3.0 qv.

Klass:  Antagligen klass 2, eventuellt åker jag dit 

 på trimmad motor och då blir det klass 1.

Tävlingserfarenhet:

Har tävlat 2 år i Car challenge.

Placering 2007?

Målsättningen är att förbättra föregående års varvtider, 

och bli en klassvinnare.

Challenge
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Namn: Johan Moberg

Ålder: 34

Hemort: Göteborg

Bil: Alfa Romeo 156 Challenge

Klass: II

Tävlingserfarenhet?  

Tävlat sedan 1998

Målsättning 2007?  -

Placering 2007?  2006 : 1:a klass II (I annan bil)

Namn: Niclas Rosengren  

Ålder: 38  

Hemort: Trollhättan  

Bil: Alfa 75 3,0  

Klass: 1  

Tävlingserfarenhet: Deltagit i Alfa Challange 2006, totalt 6 

race i klass 3  

Målsättning 2007: På pallen i minst ett race.  

Placering 2007: Svårt att sia om. Beror på hur många som 

tänker köra klass 1. 

Namn    Markus Moberg

Ålder  39

Hemort  Göteborg

Bil   Alfa Romeo 156 Challenge

Klass (du tävlar i)  II

Tävlingserfarenhet?  Challenge 

sedan -04

Målsättning 2007?  

Kör förhoppningsvis hela säsongen, målsättningen är gene-

rellt att lära sig köra ”felhjulsdrivet”. Snart är säsongen här, 

det ska bli skoj!!

Placering 2007?  Den som lever får se...

Peter Alfredsson var namnet, 

kör Sud i klass 2, trimmad 

(Black & Decker portad) på 1700cc. 

Hemmahörande i Gbg. 44 år(45 i år). 

Har kört lite långlopp med BMC Mini 

tidigare, i övrigt flitig banmötes-

deltagare. Stod över 2006, men körde 

året innan. Målsättning : att hålla den transsexuella axel-

makten(116) plus annat löst folk, bakom mig. Väl mött på 

racerbanorna.

CLUB ALFA ROMEOS BANMÖTEN 2007
Gelleråsen,  Karlskoga – OBS! 5 maj
Ring Knutstorp, Svalöv – 30 juni
Sturup Raceway – 1 juli

Sviestad, Linköping – 16 juli
Kinnekulle Ring, Götene – 4 aug
Mantorp Park, Mantorp – 15 sept

CARCHALLENGE

Namn: Micha Forsgren 

Ålder: 29 år 

Hemort: Stockholm 

Bil: 164 V6R 1990 

Klass: Ännu så länge kör jag i 

klass 3, den är troligen denna jag 

anmäler mig till även för nästa 

säsong men om jag hinner sätta mina planer i bruk innan det 

är för sent blir det klass 2. 

Tävlingserfarenhet: Körde min första riktiga racing-tävling 

i livet och i CAR Challenge på Mantorp hösten 2006. Har 

dessförinnan kört 164 på bana i ca tre år. Har kört Alfa i 9 år, 

främst 164 som jag har haft 5 st. Jag har även haft 155, 166, 

156 och Sud-Sprint m fl men de kan inte jämföras :-) Fram 

till sommaren 2006 körde jag en lila 164 som var min banbil 

men numer kör jag Henrik Forsbergs förra röda 164. Det har 

dock hänt en del med den nu i vinter. 

Målsättning 2007: Att förbättra samtliga tidigare tider 

banorna runt och att gå i mål på alla deltävlingar. 

Placering 2007: Varken sist eller näst sist :-)

Namn:  Patrik Ragnmark

Ålder: 39 sensommrar

Hemort: Stenungsund

Bil: Alfa Romeo 75tsR

Klass: 3

Tävlingserfarenhet:  Ja, 2005, 2006  (banåka 1992-2006)

Målsättning 2007: Ha kul, försvara titeln, vara stabilare, lära 

en god vän banåkarlivet i CAR.

Placering 2007: Hög?

Namn: Kristoffer Edström

Ålder: 29 år

Hemort: Hunnebostrand

Bil: Alfa 75 Turbo - 87

Klass: Klass 1

Tävlingserfarenhet: Debutant

Målsättning?: Att delta i alla race.

Placering?: Ska bara bli kul att få 

vara med och rejsa.

Namn: Mikael Mattsson

Ålder: 32 år

Hemort: Göteborg 

Bil: Alfetta GT 1975 

Klass: Racerhistoriska cupen 

 i klassen STD NY , 

 CAR Challenge klass 2

Tävlingserfarenhet: Licens sedan år 2001, historiskt debut 

år 2003 i Giulia Super, CAR Challenge debut år 2004

Målsättning 2007: Pallplats i minst två race i både RHK och 

Challenge

Bilen är byggd för historisk racing enligt FIAs regelverk, 

appendix K och J samt gällande homolgiseringshandling, 

med de begränsningar det medför jämfört med det betyd-

ligt friare challenge-reglementet.

FOTO: BENGT-ÅCE GUSTAVSSON, WWW.RACEFOTO.SE
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Efter att ha gått några förarkurser här hemma i Sverige och i 

England så kom jag på att det saknades nån bra här i hemma 

i Sverige. Inriktningen skall vara - Hur blir du snabbare och 

säkrare på bana med din egen bil. Racing licens får du på köpet 

i kursen.

Att investera i sig själv som förare ger faktiskt snabbare varvti-

der per satsad krona än vad du får ut av att trimma bilen. Vilket 

var en av de saker jag själv upptäckte efter att ha trimmat först 

och lärt mig köra sen .....

Kursen är bra för dig som är allt från intresserad nybörjare 

vidare upp till dig som åkt en del bana men känner att du har 

mer att ge att ge som förare om du får rätt coaching.

Tillsammans med Sven 

Frindelius från Scandinavian 

Formula School och STCC 

föraren Niklas Karlsson samt 

gamle F3 åkaren Anders 

Fredriccson satte vi upp rikt-

linjerna för hur kursen skulle 

vara utformad år 2001 då 

första kursen gick. Nu går vi 

in på 7:e året med ett sam-

mansvetsat erfaret gäng 

instruktörer och kursledare 

som utvecklat metodiken 

vidare.

Över 300 personer nöjda 

personer har gått kursen 

genom åren.

Kursen är upplagd så att du 

åker med egen bil på banan 

och du kan åka med

din standardbil eller banprep-

pade bil, som inte behöver vara en Alfa Romeo. Ryktet om vår 

kurs har spritt sig till andra klubbar och märken under åren så 

vi har haft många andra märken med på kurserna.

 Bland Alforna har vi sett allt från standard 156:or till banprep-

pade Bertone Couper via 75:or med bur och till och med en 

164:or. 164:ornas ägare brukar bli riktigt förvånade över hur 

snabba deras bilar visar sig vara när han lärde sig utnyttja den 

ordentligt. Flera ägare av 156 GTAoch 147 GTA:er har fått lära 

sig utforska sina bilars fulla potential och åkte hem snabbare 

och lyckligare.

En och annan hyrbil av andra märken har också synts på kur-

serna då alla inte har haft ordning på sin Alfa eller inte ägt nån 

Alfa vid kurstillfället. Mini Cooper, Golfar och Renault Clio har 

synts i depån.

Vi släpper in andra märken, från andra klubbar på kursen också 

och man behöver inte vara medlem i Club Alfa Romeo. Flera 

nöjda Porsche och BMW åkare har synts på kurserna tillsam-

mans med Mazda RX8, Miator Super Seven Lotusar och andra 

kul bilar. Kursen lär dig tekniken att klämma ur det som finns i 

en bilen du kör. När du väl behärskar de här teknikerna ordent-

ligt har du verktygen och tekniken att i grunden åka fort med 

alla typer av bilar.

Är du primärt ute efter att bara få racinglicens finns det andra 

sätt som är billigare, detta är i första hand en riktigt bra förar-

kurs som lär dig att bli snabbare och stabilare som chaufför i din 

egen bil. Rena licenskurser har inte 

samma fokus på att få dig snabbare 

som förare utan är mer inriktade på 

teori och regler, de är bra men på ett 

annat sätt.

Vi kommer att vara en instruktör 

på 5 deltagare. Instruktörerna kom-

mer att åka med i din bil och ge dig 

konkreta råd om vad du skall jobba 

på direkt på förmiddagen. Sen trä-

nar du på de momenten själv, och 

vi åker med igen och ser vad vi skall 

gå vidare med. Det blir 4 instruktörs 

pass under dagen. Där emellan har 

du fri tillgång till banan under hela 

dagen. De flesta brukar hinna med 15 

- 20 mil på banan så det blir verkligen 

åka av.

All instruktion är individuell och ges personligt efter hur du kör 

och tar till dig de nya kunskaperna. Instruktörerna är erfarna 

banrävar och tävlingsåkare som är allt annat än åkrädda och 

som delar med sig av sina erfarenheter på ett sånt sätt att du 

blir en mycket snabbare och säkrare chaufför. Många av delta-

garna på kurserna förbättrade sig med mellan 5 - 8 sekunder 

på varvet under dagen och generellt får kurserna en mycket 

bra utvärdering.

Till de mer erfarna banåkarna som deltar jobbar vi hårdare med 

moment som är anpassade till deras status som förare för att 

kapa de där sista tidsandelarna runt varvet.

De pengar och den tid du avsätter på en förarkurs är i regel 

bättre investerade pengar än de förbättringar och trimmningar 

du gör på din bil. Det finns ofta MYCKET mer fart och resurser 

att ta ut ur din bil om du bara får hjälpen att hitta det på ett 

säkert och bra sätt.

Hot Laps - i din egen bil, ett moment som vi kan erbjuda, om 

du själv vill,  är att någon av instruktörerna kör din bil med dig 

brevid för att visa vilken inneboende potential som finns i bilen. 

Vi brukar köra din bil ett par tre varv ordentligt fort till 90 - 95 

& av bilens förmåga för att du själv skall tappa lite av respekten 

för din egen bil och uppleva själv hur mycket mer som finns kvar 

att ta fram ur den med rätt kunskaper och teknik. Det är kursens 

mål - att du skall bli snabbare och säkrare i din egen bil.

Om man tittar på våra banmöten i klubben så är det inte alltid  

killarna med de värsta och ballaste bilarna som är snabbast 

runt varvet, till råga på allt så sitter de och flinar bakom ratten 

och har roligt trots att deras bilar knappast är märkvärdiga ! 

Kursens målsättning är att sikta dit.

 Avancerad förarkurs bankörning 7:e säsongen

HELDAGSKURS PÅ BANA
MED INSTRUKTÖRER I BILEN

Du får en instruktionsvideo på DVD som skickas ut veckan innan 

som du skall titta igenom hemma noga för att vi skall slippa 

traggla teori pass på banan.

Du får också fylla i papper om dina tidigare erfarnehter och vad 

du förväntar dig att få ut av kursen. Då kan vi kan placera dig 

med rätt instruktör samtidigt som vi vet vad du vill slipa extra 

på under din dag på banan.

Du får frukost när du kommer fram till banan på morgonen, 

lunch, massor av fika och läsk samt diplom och racinglicens.

För de som vill övernatta kvällen innan för att vara pigga och 

utvilade på morgonen kommer vi att ordna vandrarhemsöver-

nattning tillsammans med

instruktörerna till ett bra pris.

Kursens pris är 2 800 kronor och vi har ett maximerat antal 

deltagare och det brukar bli fullt snabbt.

När du genomfört kursen får du också svensk racinglicens vil-

ket gör att du kan tävla i Corse serien eller köra långlopp eller 

annan banracing.

Flera deltagare har fått kursen i present eller låter den snälla 

chefen på sitt företag få en utbildningsfaktura på beloppet. All 

fakturering och ekonomi genomförs av ett företag som heter 

Företagssupportrarna vilket har fördelar för fakturering och 

försäkringsfrågor för bilarna och människorna på banan.

Kursen arrangeras av privat förarskola

Kursen rekommenderas av klubben.

Vill du veta mer ringer du Åke Nyberg på 0708 - 407 407

Vill du göra en anmälan till kursen, skicka ett mail till

ake.nyberg@infodatadirect.sedå skickar jag ett mail i retur med 

instruktioner om betalning mm.

Varmt välkommen till något av kursdatumen !

Namn: Hans Bjurman

Ålder: 51

Hemort: Gävle

Bil:  Alfa 75   3.0 QvA  -91

Klass: Start nr  66    Klass III

Tävlingserfarenhet? Tidigare rally

på 80-talet.

Ett år i Challenge  2:a klass III

Målsättning 2007? Ha kul o köra fortare med 100 kg 

lättare bil

Placering 2007?  I do my very best....

46
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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



DEPRIMERANDE LITEN SKILLNAD

Resultatet för vår GT Junior och dess två alternativa växellådor 

framgår av bild 13. Skillnaden är tydlig, men så liten att den 

kan tyckas sakna intresse. Alltnog, den som accelererar från 

50 till 150 en gång per banvarv, och sparar 0.3 sekunder varje 

gång, har efter 10 varv lämnat konkurrenten 3 sekunder bakom 

sig, motsvarande ca 90 meter på en bana med snittfarten 110 

km/h!

UPPVÄXLING FÖRDRÖJER

Dessvärre är detta inte hela sanningen, ty med den tätstegade 

lådan tillkommer en växling, från 1:an till 2:an vid 65 km/h, bild 

11. Hur mycket tid förlorar man då egentligen på en växling? Vi 

provar en överslagsberäkning: Bild 14 försöker visa vad som 

händer. I detta fall tänker vi oss en snabb, men inte brutal, 

växling på 0.5 sek. Så snart kopplingen är nedtrampad minskar 

farten. Hur snabbt bilen retarderar beror på hur stor kraft som 

verkar på den, alltså summan av rull- och luftmotstånd. Vid så 

låg fart som 65 km/h är luftmotståndet obetydligt, summa kraft 

ca 400 N, enligt bild 5. Ekvation (4) ger att hastighetsminsk-

ningen δv= t*F/m = 0.5*400/1000=0.2 m/s (0.7 km/h)

Efter en halv sekund är 2:an ilagd och gasen i botten. Bild 12 

hjälper oss finna hur stor kraft, som nu finns tillgänglig för att 

ta igen den förlorade farten, nämligen ca 5150 N. Ekv (4) ger 

besked om hur lång tid som krävs för att öka farten 0.2 m/s: 

t=0.2*1000/5150 = 0.04 sek. Alltså, efter 0.5 + 0.04 = 0.504 

sekunder har bilen samma fart som före växlingen, vilken för-

längt accelerationstiden med en dryg halv sekund!

Accelerationstiden för 50-150 km/h måste alltså ökas med 

detta värde för att rättvist kunna jämföras med standardväxel-

lådan, vilken klarar sig med en växling färre än den tätstegade. 

Vinsten på 0.3 sekunder har förbytts i en förlust med 0.2 sek. 

I sanning dåliga nyheter för den som investerat tungt i en tät-

stegad drevsats...

Det kan vara intressant att jämföra motsvarande tidsförlust vid 

växling i högre fart, t ex till 5:an vid 160 km/h. Då är kraften 

från rull- och luftmotståndet tillsammans 1000 N, och fart-

minskningen under den tid motorn är frikopplad ungefär 0.5 

m/s. Värre är att nu har vi endast 1200 N tillgängligt för att 

accelerera upp till farten före växlingen, något som kräver 0.42 

sekunder. Summa tidsförlust vid uppväxling vid 160 km/h, alltså 

ca 0.9 sek!

KOMPLEXT

Att välja utväxlingar för bästa varvtid är uppenbarligen en 

komplicerad procedur, och då har vi i den här betraktelsen inte 

tagit hänsyn till banans egenskaper, utan endast försökt utröna 

stegningens inverkan på accelerationen. 

Självfallet blir det hela ännu mer komplext då stegningen också 

skall passa banans olika kurvor. Det kan mycket väl vara så att 

överlägset viktigast för varvtiden är en växel, som ger bästa 

möjliga dragkraft ut ur banans mest betydelsefulla kurva, alltså 

den som leder ut på den längsta raksträckan. Om man känner 

farten in och ut ur den kurvan, kan dragkraftsdiagram för de 

möjliga utväxlingarna säkert ge en god vägledning. Lyckligtvis 

(?) förenklas problemet för den vanlige Alfaföraren av att det 

sällan finns några alternativa utväxlingar att ta till...

BRASKLAPP 1

Siffervärdena i denna artikel skall inte tas alltför allvarligt. En 

del indata är uppskattade, och kan skilja sig från verkligheten. 

Det gäller rullningsmotståndet, bilens frontarea och dess cx-

värde. Främräknade värden, t ex accelerationstider behöver 

alltså inte vara helt realistiska. Däremot hoppas Tekn Red att 

principerna är korrekta, och att metoden kan användas, även 

av den som vill anstränga sig för att räkna fram noggranna data 

för sin egen bil.

1 BRASKLAPP ÄR ETT (HEMLIGT) FÖRBEHÅLL AVGIVET SOM FÖRSIKTIGHETSÅT-

GÄRD.

HANS BRASK SATT I RIKSDAGEN ÅR 1517, NÄR MAN BESLÖT ATT STRAFFA FÖR-

RÄDAREN BISKOP GUSTAV TROLLE OCH RIVA FÄSTNINGEN STÄKET. DET BERÄT-

TADES DOCK ATT BRASK I HEMLIGHET STACK EN LAPP UNDER SITT SIGILL, DÄR 

HAN PROTESTERADE MOT BESLUTET. PÅ LAPPEN STOD DET: “HÄRTILL ÄR JAG 

NÖDD OCH TVUNGEN”. BRASK MENADE ATT HAN BLIVIT TVINGAD ATT VARA MED 

OM BESLUTET.

TRE ÅR SENARE VID RÄTTEGÅNGEN SOM FÖREGICK STOCKHOLMS BLODBAD 

SÄGS DET ATT BISKOP BRASK KLARADE SIG UNDAN DÖDSDOMEN, GENOM ATT 

PLOCKA FRAM SIN LAPP UR SIGILLET. HISTORIEN KAN VARA PÅHITTAD MEN ÄN 

IDAG KALLAR MAN EN SÅN HEMLIG PROTEST FÖR EN BRASKLAPP. 

(Förklaringen hämtad från Wikipedia, inte författarens påhitt. 

–Detta var också en Brasklapp!)

53

TEKNIK

BILD 13

BILD 14

AFTONBLADET ELLER EXPRESSEN?

Nu gäller det att använda dragkraftskurvorna till att utreda hur 

olika stegning i växellådan påverkar bilens prestanda, och för-

söka bedöma vilket som är bäst i vår tänkta 1600 GT med 4.55 

slutväxel och 0.79 femma: Standard eller tätstegat?

I dragkraftsdiagrammen, t ex bild 5, finns nedtill inlagt det rull-

nings- och luftmotstånd, som bilen påverkas av. Det är ju skill-

naden mellan dragkraften och dessa bromsande krafter, som 

återstår till att accelerera fordonet. I bild 11 har vi tagit hänsyn 

till detta genom att subtrahera motståndskrafterna och redo-

visa netto dragkraft, och detta för båda växellådorna. Fjärde 

växeln är ju alltid 1:1 och högsta växeln vald lika i båda fallen, så 

4:an och 5:ans kurvor är identiska. Vid 210 km/h återstår ingen 

dragkraft, bilen har nått sin toppfart.

MUMS!

Medge att det vattnas i munnen om man tänker sig en 8-stegad 

låda, med både standard och täta utväxlingar på de tre lägre 

I JULNUMRET AV KB AVSLÖJADES HUR MAN KAN BERÄKNA OCH RITA UPP DRAGKRAFTEN VID OLIKA HAS-

TIGHETER HOS BILEN, BILD 5. VI KONSTATERADE OCKSÅ ATT SKILLNADEN MELLAN UTVÄXLINGSFÖRHÅLLAN-

DENA 0.79 OCH 0.86 PÅ HÖGSTA VÄXELN VAR FÖRSUMBAR, UNDER DE FÖRUTSÄTTNINGAR VI STÄLLDE UPP. 

växlarna! Då skulle motorns vridmoment verkligen utnyttjas 

till fullo!

Åter till den 5-växlade verkligheten! För att utröna vilken växel-

låda som ger bästa prestanda, kommer vi att beräkna accelera-

tionstiden för det område som är mest använt vid banåkning, t 

ex från 50 till 150 km/h. Nu får vi damma av ett par fysikaliska 

samband:

ISAC NEWTON ÅTER TILL HEDERS!

Newton insåg att F=a*m, kraften = acceleration multiplicerad 

med massan (vikten). Vidare är v=a*t, alltså hastigheten är lika 

med acceleration gånger tid. Ur dessa två ekvationer kan man 

eliminera a, och får då 

   t=δv*m/F.                                (4) 

Här är δv hastighetsändringen i m/s, m är vagnsvikten i kg och 

F dragkraften i Newton. Om nettodragkraften F vore konstant, 

skulle det nu vara en smal sak att beräkna accelerationstiden. 

Antag att bilen väger 1000 kg, och att F=4000 N för hela fart-

området 50 till 150 km/h! 

Då blir t=(100*1000/3600)*1000/4000=6.9 sek!

VERKLIGHETEN ÄR KRÅNGLIG

Men, eftersom dragkraftskurvorna ser ut som de gör, får vi dela 

upp fartökningen i små delmoment, beräkna tiden för vart och 

ett, samt addera dem för att få totaltiden. Bild 12 visar hur man 

kan gå till väga. Exakt samma matematik som ovan, men tilläm-

pad på fartökningen 2 km/h, från 60 till 62 km/h. 

Medelvärdet på dragkraften inom detta intervall avläses på 

kurvan, ca 5050 N. 2 km/h motsvarar 0.56 m/s, och tiden 

för att öka farten från 60 till 62 km/h kan nu beräknas till 

0.56*1000/5050 = 0.11 sekunder. 

- Ja, så är det bara att fortsätta med alla övriga 2 km/h-

intervall, till dess man kan addera samtliga deltider mellan de 

intressanta hastigheterna! Lite omständligt, men inte svårt. Ett 

kalkylbladsprogram i datorn underlättar. 
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BILD 5

BILD 12

AV BJÖRN SANDBERG

BILD 11

VÄXLANDE RESULTAT



INFO&NYA MEDLEMMAR

NYA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA TILL

Som alla läsare ser, så står det numera inte att bilen är av fabrikat Alfa Romeo utan bara modellbeteckning.
Skälet till detta är att vi bara har Alfa Romeo-bilar i klubbens register. 
Kansliet

BACKSTRÖM TORBJÖRN UPPSALA   

BAMBERGER MATTIAS MALMÖ 166 3,0 2004 SVART

BENGT DIEDEN FARSTA   

BOBERG SVEN GÖTEBORG 166 V6 3,0  

BÄLTER ANDERS SOLLENTUNA   

CANNERVIK GLENN LINKÖPING   

DAVID JOHANSSON GÖTEBORG   

EDSTRÖM HENRIK MALMÖ BERLINA 2000A 1975 RÖD

EHRENHOLM KARL STOCKHOLM   

ENDERSZ VIKTOR STOCKHOLM   

GRAPP CHRISTER BROMMA GT JUNIOR 1600 1975 BLÅ

GUNNARSSON TOMAS UPPSALA GTV6 1985 OPALE MET

HALLBOM FABIAN HELSINGBORG   

HANSON LARS E TORSLANDA 147 2.0TS  

HANSSON PHILIP HELSINGBORG   

HEDENSJÖ BO SALTSJÖBADEN 159SW 2006 SVART

JOHANSSON GUNNAR BILLDAL   

JOHANSSON JANE ALVESTA   

JOHANSSON ROBIN TUMBA 33 1,7IE 1989 RÖD

JOHANSSON TOBIAS ÄLMHULT 1300 GTJ 1972 BEIGE CAVA

KARLSSON TORBJÖRN SKOGHALL 164 TS 1989 MÖRKBLÅ

KJELLIN JOHAN HÄSSELBY   

KLEIBY GUSTAV HÖGANÄS 156 2,5 V6 2003 RÖD

LARSSON MATS KRISTINEHAMN 159 SW 2.4 JTD 2006 SVART

LEVIN JÖRGEN STOCKHOLM   

LIIFW LARS VÄSTERÅS   

LÖVERYD EMIL MÖLNLYCKE   

MARTIN LARS BROMMA 156 JTS 2,0 2004 SVART MET.

NILSSON HÅKAN GÖTEBORG SPIDER 2000 1985 ORANGERÖD

NYLANDER JOHAN SOLNA   

OLAISON MAGNUS UPPSALA 156 JTS 2003 SILVERMET

PETTERSSON LARS HALMSTAD   

RYLANDER PATRIK HÄGERSTEN   

SEHLSTEDT GÖRAN VALLENTUNA ALFETTA GT 1975 SILVER

SEHLSTEDT GÖRAN VALLENTUNA 166 1999 SILVER

SELMER ANDERS UPPSALA GIULIA 1600 SUPER 1969 GUL

SELMER ANDERS UPPSALA 166 TS 2000 RÖD

STEEN JOHAN KÅLLERED 166 2,0 TS 2002 

SVÄRD PER-JOHAN SOLLENTUNA   

SÖDERQVIST TOMMY LINDESBERG 156  

THOMAS DRUGGE ÄRLA   

TORIKKA OLLI VARGÖN   

VESTMAN BENGT-ÅKE SJÄLEVAD
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AGENDA 2007 CLUB ALFA ROMEO MOTORSPORT
MÅNAD DAG STYRELSEMÖTEN ÅRSMÖTE PRESSTOPP KB UTGIVNING KB BANMÖTEN OCH TRÄFFAR OCH RALLYN ÖVRIGT

      ALFA CHALLENGE

JANUARI 10   KB 1

JANUARI

FEBRUARI 15    KB 1

FEBRUARI

MARS 10   KB 2

APRIL 13    KB 2

MAJ 1      SKOKLOSTER 

MAJ 5     GELLERÅSEN

MAJ 10   KB 3    

JUNI 15    KB 3

JUNI 30     KNUTSTORP

JULI 1     STURP RACEWAY

JULI 10   KB 4  

JULI 16     SVIESTAD  

AUGUSTI 4     KINNEKULLE  

AUGUSTI 15    KB 4    

SEPTEMBER 10   KB 5  .  

SEPTEMBER  15     MANTORP PARK  

OKTOBER 15    KB 5   

NOVEMBER 10   KB 6    

DECEMBER 15    KB 6

FÖRARLICENSKURSER

CLUB ALFA ROMEO KOMMER ÄVEN 2007 ATT ANORDNA 

FÖRARLICENSKURSER I SAMBAND MED BANMÖTEN. 

FÖRARLICENSKURSER PLANERAS PRELIMINÄRT I SAMBAND 

MED BANMÖTENA PÅ GELLERÅSEN 12/5 SAMT SVIESTAD 

16/7.

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 regel-

bundet deltar på banmöten men saknar förarlicens gå denna 

licenskurs för att få en riktig racinglicens 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 och  år, så planerar du att 

delta på mer än ett banmöte måste du ta förarlicens.

HUR GÅR KURSEN TILL?

Halva dagen ägnas åt teori och halva dagen åt praktik som inne-

fattar bl.a. följa-John körning på banan, körning på banan med 

och utan instruktör, övning av rullande och stående start, studie 

av tävlingsheat och hur besiktning av en racerbil går till etc. 
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

VAD BEHÖVER JAG HA MED MIG TILL KURSEN? ́

En bil att använda under dagen samt personlig utrustning som 

hjälm, overall eller heltäckande bomullsklädsel, 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 några hundralappar per år att 

lösa ut sin racinglicens. Du måste således betala deltagaravgif-

ten 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@kvadrat.se

Du kan också anmäla dig på telefon 0733-58 36 57 (kvällar och 

helger).

OBS! Du måste anmäla dig till banmötet på sedvanligt sätt!

Skicka in viktiga datum för träffar, aktiviteter m.m. till: nyheter@alfaromeo.org så vi får en komplett agenda för 2007.

SOMMARFEST I SKÅNE



NYA ALFA SPIDER är byggd hos 

karosskulptören Pininfarina. En modern 

variant av Alfa Romeoklassiker som 

50-talets Giulietta Spider, Duetto och 

Spider Veloce. Alfa  Spider för arvet 

vidare av italiensk stil och design, Alfa 

Romeos berömda expertis i ny teknik, 

spänstiga motorer, vägegenskaper och 

körglädje. Nya Alfa Spider fi nns med 2,2-

liters JTS-motor på 185 hk eller 3,2-liters 

JTS V6 på 260 hk. Det välbalanserade 

chassit ger både nöje bakom ratten och 

komfort för sköna resor längs Europas 

vackraste vägar.

Är du redo för en ny livsstil?

 Förbrukning bl körn (l/100 km): 9,4 (2.2 JTS)–11,5 (3.2 JTS V6). CO2 (g/km): 221 (2.2 JTS)–273 (3.2 JTS V6).  För information om närmaste återförsäljare ring 020-44 88 00 kontorstid eller besök www.alfaromeo.se

www.alfaromeo.se
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