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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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Sommaren pågår för fullt i skrivande stund, årets säsong är 
som vanligt fullspäckad med trevligheter. Hoppas ni njuter 
av semestrar och även hinner delta i våra arrangemang 
runt om i landet. Tyvärr har det regnat otroliga mängder 
på somliga av er och jag hoppas att ni sluppit undan vat-
tenskador på era hem, garage och Alfor. Tydligen skall man 
bo häruppe i norr just den här sommaren har jag förstått av 
metrologerna. Här har det i och för sig inte varit så varmt, 
men vi har i alla fall inte regnat bort!
 
Sista förtjänstnålen har så slutligen hittat hem till sin 
bärare. Jerry Wingård har emottagit sin guldnål som för-
tjänsttecken i CAR. Han tilldelas denna för sin idé till CAR 
Challenge och det stora och slitsamma arbetet med att sätta 
igång tävlingsserien. Där ligger otroligt mycket jobb bakom 
och Jerry slet natt och dag, många gånger i ”motvind” för 
att denna idé skulle bli verklighet. CAR är dig evigt tacksam 
för denna insats! Jag hoppas att du känner dig hedrad och 
bär din nål med mycket stolthet och även gläds åt framgång-
arna med Challenge som växer och blir populärare för varje 
år. Stort tack till dig, Jerry!
 
Onsdagsträffarna har satt igång här uppe i Umeå och fortgår 
hela sommaren, vi träffas vid 18-tiden vid Muséet på Gammlia 
tillsammans med veteranklubbarna. Förberedelserna inför 
banträffen på Mittsverigebanan pågår för fullt och i Åmsele 
hålls det konkörningstävlingar och SuperStage ett par 
helger i månaden med BMW-klubben som arrangör, förra 
året var det visst några Alfor som ”smiskade” nästan allt 
motstånd har jag hört... hi hi, ska försöka hinna med en tur 
dit i sommar.
 
Har ledsamt nog behövt promenera till Gammlia och bil-
träffarna varje onsdagskväll då min sommar inte började 
allt för bra. Planerade en semestervecka med bankörning 
på Kinnekulle, besök i Skåne hos Björn & Jane samt årets 
stora hårdrocksevenemang: Sweden Rock Festival. Vilken 
vecka det skulle bli, bara skoj... trodde jag! Det började illa 
redan här hemma innan avresan med hundvakten som fick 
förhinder (lyckades inte hitta någon bra ersättare heller) 
och stereon som brakade ihop m.m. Slutade med att jag tog 
”plan B” och hunden fick följa med, avbokade bankörningen 
och besöket i Skåne och siktade in mig på festivalen istället. 

Första kvällen blir hun-
den skadad, fastnar med 
tassen någonstans och 
sliter ut en klo - vetri-
närbesök, omläggning-
ar, pencillin och andra 
mediciner + en redig 
nota på detta. Andra 
kvällen, då jag kom ner 
till Sölvesborg och fes-
tivalen, hoppar en full 
knäppskalle på 33:ans 
tak och huv samt åker kana ned från taket med en rejäl nyck-
elkedja i byxorna, bynglor och repor blir det förstås och jag 
blev jättearg. Stämningen var inte i topp! Försökte slå allt 
elände ur hågen och ha en trevlig musikupplevelse i alla fall 
och lyckades med detta, otroligt bra konserter och jag njöt 
i solskenet. Sen när det var dax att åka hem kom nådastö-
ten, hann bara köra ca 10 mil sen dog 33:an på E22:an strax 
utanför Kalmar. Elände... stod där och drog i alla kablar och 
slangar och försökte lista ut vad det var för fel, den gick inte 
att starta. Ringde runt till några klubbkompisar för att få 
råd och hjälp, efter nästan 2 timmar stannade en snäll kille 
(från Östersund) och bogserade mig till närmaste mack. Sen 
kom 2 räddande änglar : Syd- Richard och Oscar! De letade 
frenetiskt efter fel i motorn hela kvällen och jag fick mat och 
sovplats hemma hos Richard. Är otroligt tacksam för att ni 
ställde upp och hjälpte mig, stor kram till er! Haveriet visade 
sig dock vara av värsta sort : kamremmen hade gått av, 6 
ventiler skadade mm. Så det blev ett par dagar i Kalmar och 
sen släpkärra till Norrköping för 33:ans del. Nu står den där, 
hos mina föräldrar, med nedplockad motor och förhopp-
ningsvis går skadorna att laga och den kan få komma ut på 
vägarna igen om några veckor. Suck, sicken semester!
 
Så då sitter jag här! Hade planerat att åka på flera Alfaträffar 
runt om i landet i sommar och få ha roligt tillsammans med 
er, men det blir förstås inget med det nu. Köpte faktiskt en 
trisslott och tänkte att oturen kanske har vänt, men icke. Det 
sägs ju att allt ska jämna ut sig här i världen, så jag väntar 
med spänning på detta!
Hoppas att ni har det bra allihopa där ute och så kanske vi 
ses framöver på någon tillställning.
Ha det gott!

CIAO / FRU ORDFÖRANDE

KLÖVERBLADET
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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 DAGAR 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.

Fo
to

: W
ill

e 
R

Augusti är här. Inte länge sedan det var vår och vi blev 

glada över tulpanerna i trädgården, samt nyinförskaffad GTV6. 

Tulpanerna har nu vissnat men GTV6.an är snart ute på vägar-

na. Bara lite mer jobb så är det klart. Tanken var ursprungligen 

att byta bakre bromsok samt vätskor och filter för att därefter 

åka lite banmöten. Att skruva på en gammal bil som stått i en 

lada under fem år leder dock oftast till  ändrade planer. Främre 

bromsok, en del bromsrör, hela kontakten om håller blinkers, 

torkare och ljusreglage inklusive gängpaj på rattstång med 

leveranstid på gängsnitt och omkopplare följt av gängpaj på en 

del hjulbultar toppat av fälgar vars centrumring vägrar inta sin 

plats på bromsoken. Nu återstår bara bromsrör samt hjulbult-

gängrenovering innan jag förhoppningsvis får smaka lite asfalt. 

Intressanta erbjudanden har dykt upp, bland annat att köpa en 

helt ny ljus/blinkers/torkarenhet till det facila priset av 1900:- + 

frakt. Översätt det till procent av bilens värde och applicera det 

på någon ny bil så slutar det med att blinkersspaken ska kosta 

runt 40 000:- till nya bilar. Men sådant är nu livet.

 

 I föregående nummer har jag efterlyst material från medlem-

marna att fylla Klöverbladet med. Till detta nummer har det 

bokstavligen runnit in texter och bilder, vilket jag uppskattar 

väldigt. Syftet med Klöverbladet är att spegla klubbens verk-

samhet och själ vilket knappast låter sig göras bättre än med 

medlemmarnas egna material. Träffar lite överallt med allt från 

lokala turer i landskapet till tvådagars träffar i Skåne, kluriga 

växellådskonstruktioner, glada 166-ägare och så vidare lyfter 

detta nummer i mina ögon. Utöver detta har vi mästerskriben-

ten och Duettoresenären Wille R i Skåne som bidragit med en 

väldigt intressant köpguide samt historia gällande just Duetto. 

Detta nummer slår an på Spider, vilket fortsätter i nästa num-

mer då det blir reportage från test av nya Spider 2,2 JTS, 

historien bakom 2600 Spider samt fortsättning på Spider 105-

seriens historia. Espresso är italienskt, så från Göteborg kom 

en espressoartikel i tre delar med magnifika foton. Fortsätt 

skicka material och se till att hinna åka några mil till innan 

höstmörkret. Stort tack till alla som bidragit med material till 

detta nummer!

NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR
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INFORMATION&AKTIVITETER INFORMATION&AKTIVITETER

Club Alfa Romeos 
Renoveringsutmärkelse

Instiftad vid årsmötet 2005.

På grund av kända skäl så kommer inget pris att 

delas ut för 2006. Det finns därför ingen möjlig-

het att utse någon vinnare.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pristagare utses, meddelas och premieras 
på årsmötet.

Samma bil kan endast delta en gång.

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

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

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

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

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

Så har du banmötessäsongen haft sina första möten. Det inne-

bär en viss anstormning även på min kant i och med att gamla 

medlemmar plötsligt upptäcker att de måste ha medlemskort. 

De skall bara raskt betala sin medlemsavgift, men det vore fint 

om jag kunde skicka medlemskortet med DHL inom en timmme 

eller så. Försöker ställa upp så gott det går även om det kan 

innebära race in till  brevlåda med sen stängning på posten 

i stan.  Alla betalningar som också kommer i samband med 

mötena kräver någon timmes jobb. Det uppvägs av att båten nu 

är såld och levererad.

När detta skrivs så har sommarfesten i Skåne precis varit. Själv 

valde jag att avstå  Vi firade 40 år som gifta och valde att göra 

en mindre semesterresa till Estland. Såg summa summarum 4 st 

bilar äldre än 15 år, 2 Moskvitch och 2 Lada. Resten av bilparken 

var ny. Såg flera nya Bentley i Tallinn än vad som säljs i Sverige 

på 3 år!. Feta BMW, Mercor och Lexus gled också omkring bland 

medeltidshusen. Faktiskt såg jag också ett antal Alfor. Ett per-

spektiv på Sverige som billand gav det i alla fall. Kommen hem 

igen blev man omringad av det vanliga gänget av rostiga 142:or, 

stinkande Golf -81 och hottad Opel Kadett 1979.

Fortsatt liten ström av nya medlemmar, dagsläget är 1782 

stycken. Min vädjan i förra numret om att få in gammal klubbre-

galia har hittillls inte givit något resultat! Jag vet ju att folk har 

gamla medlemsmatriklar och annat i sina lådor. Det vore kul om 

klubben fick sådana saker så att vi kan dokumentera klubbens 

historia. Risken  är väl annars att det slängs när vi inte längre 

vet vad vi gör och efterlevande ska rensa.

Har retat mig något på Posten AB ś rutiner. Jag skickar ofta 

ut en enstaka tidning till nya medlemmar. Om man ska sända 

Postidning B-post så måste man fixa ett speciellt fraktdokument 

och lämna in det hela på stora företagsposten har det visat sig. 

Nu har jag 4 mil t o r till Posten AB företagscenter, så jag valde 

att frankera med vanligt frimärke och stoppa i närmsta brev-

låda. Överfrankerat med någon krona blir det, men jämfört med 

att åka 4 mil osv… Nu har jag plötsligt åkt på ”Efterdebitering” 

pga underfrankering och fått fakturor på 44:- SEK för ett par 

tidningar. Efter HÖGröstat samtal med kundtjänst på Posten 

AB har vi blivit av med dem. Som en hämnd för detta lumpna 

beteende distribuerar vi härmed en stor del av upplagan med 

CityMail. Det ger också en viss besparing.

I VÄNTAN PÅ SVAMPHÖSTEN / ROLF

Ny designchef på 

Alfa Romeo Style
Att finna ett samband mellan Alfas nya designchef Frank 
Stephenson, Budweiser, Mini Cooper och Alfa Romeo verkar 
omöjligt, men gräver man tillräckligt finns det faktiskt en röd 
tråd från Frank Stephenson och amerikanska ölburkar till 
dagens Alfa Romeo.

Frank Stephenson är en erfaren bildesigner som hunnit arbeta 

elva år på BMW med bland annat X5:an samt Mini Cooper. Den 

senare var en sådan succé att han blev direktrekryterad av 

Ferrari och Maserati, för att arbeta med Ferrari 430, Maseratis 

racersportvagn MC12 samt Maserati Quattroporte och Ferrari 

612 Scaglietti. Det ska bli intressant att se hur Frank Stephenson 

kommer att påverka Alfas framtida modeller. En hel del nytt är 

på gång med efterträdare till 147 och 166, samt rykten om en 

liten sportig bil i samma segment som Audi A3, BMW 1-serie 

och Volvo C30 samt Alfas variant av SUV, så Stephenson har 

en del att stå i.

Hur var det med amerikanska ölburkar då? Då nya Mini Cooper 

skulle presenteras för styrelsen arbetade Frank Stephenson och 

hans team i stort sett dygnet runt. Några timmar innan presen-

tationen var lermodellen äntligen klar. Frank Stephenson bjöd 

då hela teamet på några öl för att fira. Mitt i en klunk upptäck-

tes det att modellen saknade avgaspipa! En snabbtänkt Frank 

Stephenson tog bort färgen från sin ölburk, tog upp ett hål i bot-

ten och monterade ”avgasröret” på modellen. Det dröjde inte 

länge efter visningen innan hans chef på BMW uttryckte viss 

oro prioriteringen att lägga ner så mycket tid på att fräsa ut en 

avgaspipa i aluminium, då de hade sådan tidsbrist. Avgasrörets 

utseende var det inget fel på, det var fräckt och annorlunda 

med ett utseende som kändes svagt bekant för de flesta. Frank 

Stephenson erkände utan omsvep avgaspipans tillkomst, vilket 

möttes av total tystnad snabbt ersatt av okontrollerat skratt. 

Om detta är en skröna eller ej låter vi vara osagt, men en bra 

historia är det i alla fall. Ta en titt på nästa Mini så får du se.

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

Källor: Fiat Autporess, BMW world.com
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INFORMATION&AKTIVITETER INFORMATION&AKTIVITETER

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.

KJELLSTRÖMS
BILCENTER

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

Vår verkstad har alfakunnande sedan decennier

Tel. 0512-922 00. www.kjellstromsbilab.se

Alfa Romeo 156 2,0 TS 
Årsmodell: 2001. Mätarställning: 2 600 mil.
Som ny, en ägare, ACC, ABS, air-bag, elfönsterhissar, alufälg med 
sommardäck (endast gått ca 500mil), vinterhjul dubbat, sidolister.

Pris: 135 000:-

SENASTE NYTT
FRÅN KLUBBSHOPPEN

www.alfaromeo.org

Gå vidare till Postorderbutiken

Bilder på vad som verkar vara Alfa 159 GTA har nyligen dykt 

upp från Nurburgring. Bilen är måttligt maskerad, men ändå 

klart modifierad med nya bulor på huven och luftutsläpp lite 

här och var. Liksom dagens 159 3,2 V6 blir det fyrhjulsdrift. 

Vilken motor som ska sitta i är inte officiellt. Det finns fler alter-

nativ, med V8 från antingen Ferrari 430 och Maserati GT eller 

4,8 liters V8 från 8C Competizione. Ett annat alternativ är en 

uppskrämd variant av den nuvarande 3,2 liter stora V6:an som 

eventuellt förstoras till uppemot fyra liter. Saab har en variant 

på 2,8 liter med turbo i sin nya 9-3 Aero XWD som lämnar när-

mare 300 hästar, så en fyraliters biturbo borde leverera kraft i 

överflöd. Audi RS4 samt nya BMW M3 satsar dock på V8, varför 

det kanske inte är alltför osannolikt med en sådan i 159 GTA. 

Minst 400 hästkrafter krävs för att hävda sig i konkurrensen.

Prototypen har en hel del nya galler och värmeutsläpp, vilket 

lär behövas om en högpresterande V8 ska kunna bli av med den 

värme som produceras. Förhoppningsvis får vi se en färdig bil 

till Genèvesalongen 2008. 

Källor: Fiat Autporess, BMW world.com

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

ALFA ROMEO 159 GTA
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EN AV ALFA ROMEOS VERKLIGA LÅNGKÖRARE. BILEN BYGG-

DES UNDER FYRA DECENNIER, NÄSTAN UNDER 30 ÅR, I OLIKA 

VARIANTER, OCH SATTE NAMNET ALFA ROMEO PÅ KARTAN I 

MÅNGA LÄNDER, INTE MINST GENOM EN HOLLYWOOD-FILM.

Duetton introducerades första gången officiellt i Genève den 

10 mars 1966 som ersättare till 101-seriens Giulia Spider. Bilen 

fick modellnummer 105.03.66. Man hade då bara en enda ver-

sion och modell. Dessutom fanns i stort sett inget man kunde 

beställa extra till bilen från fabrik, utan man fick snällt rätta in 

sig i ledet av köpare. Duetton ändrades praktiskt taget inte alls 

under sin produktion utan behöll samma komponenter hela pro-

duktionstiden, vilket kan vara bra att känna till om man hittar 

någon som mot förmodan vill sälja sin Duetto.
 

1967 började det bli dags att bredda utbudet. Alfa Romeo hade 

sedan tidigare 1300-motorn och en större motor på 1,8 liter var 

klar. Några Duetto med dessa motorvarianter byggdes och tes-

tades. Allt föll väl ut och i januari 1968 debuterade 1750 Spider 

Veloce på motormässan i Bryssel. Namnet 1750 skulle associera 

till den vackra 1750 6C från 1930-talet och man hade ställt den 

nya Spidern tillsammans med en silvergrå sådan. Spider 1300 

Junior fick vänta till juni 1968.
 

Duetton hade blivit en framgång och man tillverkade Duetton 

under från 1967 ända till 1970. Duetto såldes parallellt med 

de andra motoralternativen och marknadsfördes som en sorts 

inropare eftersom den var billigare än 1750 Spider Veloce. Priset 

sänktes med 50.000 Lire eftersom 1750 Spider Veloce fick 

exakt samma pris som Duetton hade haft tidigare, 2.195.000 

Lire.
 

I samband med lanseringen av Spider 1600 1966 hade man 

ännu inte bestämt sig för något namn på bilen. Logiken sade att 

den skulle heta Alfa Romeo Spider 1600 och så blev det. Detta 

namn förblev det officiella hela tiden, trots att man redan hade 

utlyst en namntävling som hade ”Duetto” som vinnare.

 

I folkmun kallades Spidern för Duetto istället för Spider 1600 

men Alfa Romeo hade aldrig något emblem eller annat på bilen 

som visade namnet Duetto. Här kallar jag Alfa Romeo Spider 

1600 för Duetto, kort och gott. I Italien kallar man alla bak-

hjulsdrivna Spider 1966 och framåt för Duetto. I USA är en del 

väldigt noga och håller stenhårt på att Duetto bara är den som 

tillverkades 1966 – 1967 med 1600-motor. Själv orkar jag inte 

bry mig mer, jag säger också Duetto numera.

 
SPIDERN MED FLERA OLIKA NAMN. DESIGN: PININFARINA

Italienarna hittade kvickt på ett annat namn för att retas. 

Duetton kallades för ”Osso di Seppia”. Det smeknamnet fick den 

för den tvålkoppsliknande formen. Om du haft en undulat, har 

du kanske köpt en liten oval sten som fågeln ska slipa näbben 

på. Det är en ”Osso di Seppia”, ett slags ben från en bläckfisk 

i Medelhavet. Många hade svårt för den långsmala formen när 

den introducerades, men idag är ironiskt nog dessa bilar de 

mest eftertraktade.

 

Den ganska låga, artistiskt formade karossen stylades med 

en konkav inbuktning på sidorna. Detta stora veck i karossen 

löper längs hela Spidern och slutar vid bakljusen. Alfa Romeo 

hävdade att vecket förbättrade aerodynamiken. Man försökte 

med diverse förklaringar i stil med att vecket hjälpte fartvinden 

att stabilisera bilen. Senare medgav man att vecket fanns där 

för att ”ta bort känslan av klumpighet”. Själv tror jag att vecket 

skulle stabilisera karossen. Vecket är riktigt snyggt och smälter 

fint in tillsammans med den långa, runda bakdelen.

 

Det var en gimmick av Pininfarina som ville antyda att fartvin-

den haft sitt finger med i designen. Man lade stor vikt vid att 

hålla karossen så ren som möjligt. Fronten i sig är extremt 

låg och med en liten motorhuv förstärks känslan av en låg bil. 

Motorhuven var för övrigt en av de plåtdelar som förblev oför-

ändrad tills produktionen upphörde i början av 1994.

 

Med en så pass låg nos kunde man inte använda kylarpaketet 

från de övriga Giuliorna, utan man lödde påfyllningen på bak-

sidan av kylaren istället för ovanpå, vilket vi återkommer till. 

Kylaren kom på så sätt att sitta lägre än motorn, vilket många 

svor över i början innan folk kom på tekniken att lufta kylaren. 

Det var många topplockspackningar som gick åt skogen där.

Luckan till bensinpåfyllningen var densamma genom alla åren. 

Den är ett ytterligare bevis på italienarnas känsla för proportio-

ner, Den lilla kromade knappen understryker harmonin. Tanken 

var av plåt och samma som på de övriga modellerna som Alfa 

Romeo tillverkade bortsett från det kortare påfyllningsröret.
 

Grillen och stötfångarna som var av rostfritt stål fanns mest till 

för att understryka den låga fronten. Duetto hade fem rillor i 

grillen och en liten ”smilgrop” ovanför. Det var egentligen ingen 

grop, utan snarare en diskret ”kulle” eller ås mitt på fronten. 

Smilgropen tog tid att tillverka, man gjorde denna detalj för 

hand. Idag är det svårt att hitta en front med upphöjning, men 

de går att få tag påmed lite ansträngning. Kolla med t.ex. www.

Highwoodalfa.com eller någon av de andra duktiga leverantö-

rerna på Velocesidorna. Smilgropen försvann från Spidern 1970 

när man började med Kammhäcken eller platthäcken. Denna 

övre del av fronten är svår att få tag på idag, men jag har tips till 

den som letar. Du kan läsa mer om smilgropen längre fram.
 

Pininfarina utrustade Duetto med kåpor av plexiglas, tillverkade 

av Perpex S.P.A. över strålkastarna. Detta gav bilen ett mycket 

smäckert utseende och många gladdes åt likheten med Ferrari. 

Cabrioleten syntes inte när den var nerfälld, vilket ytterligare 

förstärkte den låga, smäckra profilen. Resultatet blev att Duetto 

fick utmärkta aerodynamiska värden.

 

Karosserna byggdes av Pininfarina i Grugliasco-fabriken utan-

för Turin. De gjorde allt plåt- och svetsningsarbete och grund-

målade karosserna. Därefter skickades dessa till Arese, där 

karosserna förstärktes och svetsades ytterligare samt målades 

klart. Alfa Romeo tillverkade 105-serien i Arese, och Spidern 

monterades nu med drivlina och annat från Giuliamodellerna.

Pininfarinamärket monterades slutligen på sidan bakom dör-

rarna och sedan var bilen klar.
 
HJULBAS, ÖVERHÄNG OCH KAROSS

Med en hjulbas på 2250 mm ser man släktskapet med Giulia 

101 Spidern, men Duetto var 260 mm kortare än Giulia Sedan 

och 100 mm kortare än Giulia Sprint. I jämförelse med Giulietta 

Spider så var Duetto med sina 4250 mm en bra bit större än 

Giuliettan, närmare bestäm 350 mm. Längden berodde till 

största delen på överhänget bak och den något längre nosen. 

Duettons bakre överhäng, räknat från hjulcentrum, var hela 

1065 mm. Det främre överhänget är 935 mm, även det ganska 

imponerande.
 

Motorhuven hängdes i gångjärn i framkanten, på så sätt tyckte 

Alfa Romeo att det skulle bli enklare att komma åt motorn. Man 

monterade även en liten lampa i motorrummet som lyste när 

huven öppnades och parkeringsljuset var på, vilket var en ovan-

lig standardutrustning 1966. Duetto hade dessutom handgas. 

Ett kromat reglage gick direkt till gaspedalen. Principen gick 

ut på att man skulle kunna låsa gasen i ett visst läge och sedan 

sitta och sova tydligen. Jag har aldrig vågat prova själv.

TEXT: WILLE R

FOTO: WILLE R OCH ALFA ROMEO ITALIA

BEARBETNING: STAFFAN ERLANDSSON

Duetto eller Alfa Ro meo Spider 1600

Artikelförfattarens egen Duetto parkerad på lämplig strand. Bilen har varit i hans ägo 
under under 30 år.

Även på den sista modellen, tillverkad in på 1990-talet, framgick den konkava inbukt-
ningen på karossens sidor.

På bilden syns tydligt modifieringen av kylaren som möjliggjorde en låg nos.

Plexiglaskåpor som även återfanns på andra klassiker som vissa Ferrari samt ikonen 
Jaguar E-type.
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Dörrarna på Duetto var utrustade med ett stopp av hårdgummi, 

men inget barnlås. Dörrsidorna var helt släta med sydda effek-

tränder och minimalt med krom. I Sverige hade Duetto liksom 

de andra rundhäckarna dispens av myndigheterna på grund av 

”litet avstånd mellan ratt och dörrsida”, kanske för att det var 

svårt att köra med tumvantar som alltid fastnade i ventilations-

rutans lås. Jag har provat.

 

På bilarna som såldes i Sverige var vindrutan laminerad. Det var 

bara rundhäckarna som hade den ganska upprättstående vind-

rutan, senare ändra Alfa Romeo till en mer bakåtlutande design 

i samband med Kammhäcken som ersatte rundhäcken 1970.

 
GANSKA GOTT OM PLATS

Väskor och annat bagage fick gott om plats i Duetto. Den kof-

fertluckan öppnas inifrån vid bakre dörrstolpen med en spak. 

Spaken kunde låsas med dörrnyckeln, samma nyckel användes 

till handskfacket för övrigt. Luckan var enorm och med kraftiga 

fjädrar. Jag brukade dra i spaken när jag stod stilla och skulle 

skoja med passageraren. Luckan öppnade sig majestätiskt och 

skrämde livet ur många. Det tycktes som om en lastbil slukade 

bilen när den skymde himlen bakom en.

 

Koffertens utrymme var inte speciellt djupt, men tack vare sin 

bredd och längd var utrymmet förvånansvärt användbart. I liter 

räknat med den tidens metoder fick man in 230 liter där. Det var 

300 mm högt, 1300 mm brett och 820 mm djupt.

 

Det såg ganska traditionellt ut i kofferten. En formpressad svart 

gummimatta som var tillverkad i ett stycke täckte den nakna 

karossplåten. Hjulhusen var fullt synliga. Längs kanterna hade 

man dit en svart gummimatta. Till vänster under gummimattan 

låg tanken. Tanken rymmer 46 liter och en liten obefintlig var-

ningslampa på instrumentpanelen förväntades upplysa föraren 

att det bara fanns sju liter kvar. Många är vi Spiderägare som 

blivit stående i solskenet för att vi inte sett den lilla röda lysa.

 

Reservhjulet ligger till höger under mattan. En domkraft hittar 

du på kortväggen längst in och verktygsväskan knäpps fast 

till vänster med en rem av gummi. I väskan fanns sedvanliga 

skruvmejslar, fasta nycklar, tändstiftshylsa, tång och hjulhylsa. 

Kardantunneln känner du igen från Guilia Sprint GT Veloce och 

senare även Bertone GT-bilarna. Duetton var förvånansvärt 

styv i karossen, tack vare de förstärkningar som Alfa Romeo 

utrustade bilarna med.

 ROSTFRITT OCH ANNAT BLÄNK

Alla var eniga om att Duettons linjer var ytterst rena. Det 

behövdes inget extra krom eller effektlinjer för att förstärka det 

smäckra intrycket. Det som bilen utrustats med från fabrik var 

mycket harmoniskt och väl genomtänkt. Ett typiskt exempel var 

grillen. Den traditionella Alfa-grillen passade väl ihop med den 

mycket låga nosen. Det runda Alfamärket satt överst och stack 

upp bara så lite, att man kunde ana smilgropen ovanför. Den där 

lilla smilgropen har hittat tillbaka i modern tid på bland annat 

modellerna 147 och 166.

Stötfångarna var vackert rundade och integrerade med den 

runda nosen. De satt i en ram som svetsats fast i karossen. 

Många tyckte att de liknade en mustasch enligt den tidens 

mode, men alla var överens om hur väl de matchade intrycket 

av genomtänkt design. Alfa Romeo hade tänkt på det mesta 

1966 och sett till att förgasarna fick kall luft via separata kana-

ler bakom stötfångarna. Björn Sandberg på Exotron vurmade 

alltid för kall luft till förgasarna så han borde vara nöjd.

 

Redan på den tiden hade Alfa Romeo problem med att placera 

registreringsskylten. Problemet på 156 och 147 är således inte 

nytt. Den tidens logiska placering i mitten var redan upptagen. 

Eftersom man i Italien hade mycket små skyltar fram, brydde 

man sig inte så mycket om resten av marknaden.

 

I Italien satte man skylten under den vänstra stötfångaren från 

föraren räknat. I Sverige fick vi dras med de stora skyltarna ett 

tag, men nu tror jag att alla rundhäckar har den lilla skylten 

fram. Jag har sett Duetto i Tyskland med enorma skyltar och 

halva alfabetet i nosen. Det är inte särskilt diskret.

 

Duetto försågs med en rund kromad backspegel på vänster 

sida. Den var i stort sett omöjlig att justera från förarplats, så 

många märkvärdiga scener utspelades när någon råkat stöta till 

spegeln. Eftersom den skruvades fast kunde man inte flytta den 

till dörren utan att lackera om skärmen. Nu kan man enkelt se 

om bilen lackats om: backspegel på skärmen innebär original-

lack, backspegel på dörren, troligen omlackerad.

 

Vindrutan fick rostfritt stål i underkant av ramen, ingen krom 

här inte. Detsamma gällde för blänket vid dörrarna, liksom vind-

rutetorkarna. De var av modellen ”klappa händerna” och vi är 

många som svurit i regnet när de fastnat i varandra och bränt 

säkringarna.

 

INGEN MODELLBETECKNING

Många reagerade också på var frånvaron av modellbeteckning 

på Duetto. Det fanns inga. Man satte visserligen dit ett ”F” i 

Pininfarinamärket bakom dörrarna på varje sida och ett Alfa 

Romeomärke i fronten men bakluckan var ren från modellbe-

teckningar, inte ens en Alfa-logga som på de övriga modellerna. 

På koffertluckan stod endast Alfa Romeo i krom till höger. Det 

var en mycket anonym bil om man funderade över vem som 

tillverkade den.

Med tanke på de haranger en del biltillverkare idag skriver över 

halva bilens bakdel så var Alfa Romeo mycket smakfulla redan 

då.

 

Dörrhandtagen på Duetto var suveräna. Titta på t.ex. Alfa 156 

och beundra. Se så lika de är. I aktern stack avgasröret av krom 

ut en bra bit. Det var rakt i original, men många satte dit ett 

från en GTV istället. Det smutsade inte ner skylten lika mycket 

som det raka. På varje sida om registreringsskylten satt rostfria 

stötfångare. Det fanns små reflexmärken, ungefär som en slick-

epinne på var sida. Många retade sig på dem och tyckte att de 

verkade ditsatta i efterhand.

 
INTERIÖREN

På många sätt går Duetto’s rena exteriör igen inuti bilen. 1966 

var vinyl och plast det dominerande materialet. Syntetmaterial 

hade ersatt läder och trä på gott och ont. En viktig faktor var 

kostnaden. Det som vi idag betraktar som funktionell design 

kritiserades 1966 för att vara spartanskt.

 

Jag själv har lärt mig att uppskatta Spiderns vinylstolar efter 

ett störtregn med suffletten nere, när jag själv befann mig 300 

meter bort. Tja, torka rent och låt det torka, det blir som nytt 

igen. Fast ärligt talat, så hade nog läder varit snyggt det med, 

men det fanns inte ens som extrautrustning till Duetto. Stolarna 

var riktigt fasta och sköna även efter flera timmars körning. 

Duetto fick mycket beröm för dessa även om en del inte gillade 

lutningen på ryggstödet, som justerades med hjälp av en stor 

ratt på sidan.

 

Sittdynan hade nio ränder liksom ryggstödet. Från början var 

vinylen helsvart, men under våren 1967 använde man en perfo-

rerad vinyl som var grå på undersidan, vilket gav lite mer intryck 

av läder. Stolarna var svarta, men ett litet fåtal levererades med 

vinröd eller beige inredning.

Som synes ett ganska stort utrymme för bagage, om än något grunt.

Rund kromad backspegel som senare kom på övriga modeller från Alfa Romeo.

 Några Duetto kom med en spärr så att ryggstödet inte skulle 

tippa. Man satt på vinyl, av italienarna kallat för ”pelle elastico” 

eller elastiskt läder. För övriga världen är mjuk plast, kort och 

gott. Den fyllde sitt behov och höll formen och egenskaperna 

mycket länge. Själv har jag kvar mina originalstolar och de ser 

ut som nya fortfarande.

 

Alfa Romeo hävdade att man förbättrat stolarna som fanns i de 

andra 105-seriebilarna och satt dessa i Duetto. Kanske, stolarna 

är faktiskt mycket bekväma och man blir inte trött av att sitta 

timme efter timme och köra. I och för sig kan det ha samband 

med att det är så enormt upphetsande att köra Spider.

 

Dörrsidorna tillverkades av samma material som stolarna och 

hade samma färger. Inget upphetsande, fönstervev i kromad 

aluminium, ett fast dörrhandtag på passagerarsidan och ett 

litet ledat på förarsidan. Dörrarna var faktiskt samma ända tills 

Spidermodellen lades ner 1994. Allt blankt på dörrarna och runt 

rutorna är av rostfritt stål utom låset till ventilationsrutan som 

är kromad mässing.

 

Duetto hade två stolar och inget baksäte. Många placerade 

ändå sina telningar i baksätet utan bilbälte eller något annat till 

mångas förskräckelse. Utrymmet var avsett för det där extra 

handbagaget som man ville ha lätt åtkomligt. Det fanns en svart 

vinylmatta med mjuk undersida som nitats fast. Varje sida hade 

dessutom sin egen vinylmatta av samma typ. Tröskellådorna 

i kupén täcktes av en formpressad matta med en rostfri list 

överst.

Utrustningsnivån i Duetto var hög med den tidens mått för 

en sportbil. Det fanns t.ex. mjuka solskydd, ett med fåfäng-

espegel, en invändig lampa i backspegeln och en liten ficka för 

parkeringsböterna nere vid fötterna hos passageraren. Det är 

faktiskt sant, Alfa Romeo använde detta som säljargument i 

Italien 1966!

 

Det funktionellt enkla gick igen i de svarta gummimattorna. Här 

var det troligen inte kostnaderna som styrde, utan det faktum 

att man kunde glömma suffletten nere i regnet. Det var enklare 

att torka gummi än textil. Man vilade fötterna på dessa svarta 

mattor med Alfa Romeomärket i relief.  Hela interiören lyste av 

funktionella idéer. Väder och vind skulle inte förstöra en rolig 

tur.

 

Tunneln över växellådan och kardan täcktes av en mörkgrå 

textilmatta, den enda textilen man använde i Spidern. Det var 

egentligen två mattor som låg omlott. Det fanns även Duetto 

med svart respektive. röd matta men dessa var mycket ovan-

liga. I säljmaterialet som Alfa Romeo distribuerade visas en 

Duetto med röd matta, men dessa fanns praktiskt taget inte 

att beställa.

Säkerhetsbältena, av typ midjebälte, ersattes i Sverige med 

fast trepunktsbälte. Det var inte så vanligt med säkerhetsbälte 

överhuvudtaget på kontinenten 1966.

Fortsättning följer i nästa Klöverblad. Till dess, läs köpguiden 

på annan plats i detta nummer, och ge er ut på jakt efter en 

sommardröm!

Klassisk 60-talsinredning som än idag förför bilentusiaster världen runt. Vem sa att kolfi-
ber och plast är vackrare?
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KORTFATTAD HISTORIK

Den första Spidern i 105-serien lanserades i Geneve i början 

av 1966. Ett år senare, i mars 1967, kom den legendariska 1750 

Spider Veloce. Det var i princip samma bil men med motor från 

1750 GT Veloce som också lanserades samma år. Dessa Spiders 

kallades i folkmun för Rundhäckar efter den tvålkoppsliknande 

formen, särkilt den runda baken. 

Idag är dessa Rundhäckar mycket eftersökta och deras lyckliga 

ägare vårdar dem ömt. Även med hardtop monterad ger den 

genomtänkta och eleganta designen många alfisti ilningar av 

välbehag.

 

1970 övergavs plötsligt den runda formen och ersattes av 

platthäcken, eller mer korrekt Kamm-tail efter en tysk forskare 

i aerodynamik. Då hade man tillverkat ungefär 6.000 Spider 

1600, 3.500 Spider Veloce och 1.800 Spider 1300 med rund 

bak. Som jämförelse kan nämnas att MG under samma period 

lär ha tillverkat ungefär 40 000 MGB.

Spidern fick 1971 den råstarka 2000-motorn som den behöll 

genom hela produktionen till 1992. De flesta av bilarna finns i 

USA, där Dustin Hoffman körde bilen i filmen Mandomsprovet 

(The Graduate). Dustin Hoffmans farbror sålde Alfa Romeo i 

New York och Dustin gillade Alfan så den fick vara med i filmen. 

Alfa Romeo i Italien blev glatt överraskade och långt in på 80-

talet marknadsförde man bilen under namnet The Graduate i 

USA.

 

Denna klassiker från Alfa Romeo blev ytterst långlivad. 

Tillverkningen pågick mellan 1966 till 1993. Ett svårslaget 

rekord. Många av delarna var gemensamma under hela produk-

tionen, till glädje för oss som gillar klassiska Alfa Romeo.

 

Idag får du nog räkna med att betala en bra slant för en äkta 

Rundhäck i fint skick, om du hittar någon som vill sälja. Det finns 

annonser på på webben med bilar både från Europa och USA. 

Det är bara att surfa till Velocesidorna  och www.duettoregister.

com  Vet du dessutom chassinummer kan du få mer information 

om bilen.

VAD SKA MAN TITTA EFTER PÅ DEN DÄR SUPERFINA DUETTON?

Tja, som alltid, rost, rost och återigen rost. Spidern är ju en 

typisk sommarbil och är visserligen inte lika utsatt för rost som 

många andra Alfor med lika många år på vägen, men rosten kan 

vara besvärlig att laga. Karossen är praktiskt taget utan skar-

var, så det blir grinigt att svetsa. Känn med handen över hela 

karossen, trösklar, flyglar osv. Det ska vara jämt och fint.

 

Rostproblemen med Spidern kommer egentligen från det 

obefintliga rostskyddet. Karosserna byggdes av Pininfarina 

i Grugliasco-fabriken utanför Turin. De gjorde allt plåt- och 

svetsningsarbete innan karosserna grundmålades. Därefter 

skickades dessa till Arese med IVECO-lastbilar. Karosserna för-

stärktes, svetsades ytterligare och målades klart. Alfa Romeo 

hade sin fabrik för 105-serien där och Spidern monterades nu 

med drivlina och annat från Giuliamodellerna. Karosserna fick 

vänta i ur och skur innan de målades och slutmonterades. En 

Spider som stått torr och fin i ett garage är att föredra framför 

en som utsatts för väder och vind. Det gäller förvisso för alla 

bilar, men speciellt för Alfa Romeo har jag märkt.

 

En Alfa som stått utomhus och inte använts ordentligt brukar 

få problem med el, rost, lera, stillastående vatten i skärmar och 

så vidare. Det första rådet är därför att kolla så att karossen är 

fin. Lägg dig under och titta, ta bilen till en lyft och kontrollera 

ordentligt. Mekaniken brukar inte vara något större problem att 

greja, men att rostlaga, nej tack!

 
PLÅT

De lägre partierna av chassiet är viktigast att kontrollera. Som 

vanligt, ett snyggt skal kan tyvärr dölja mycket elände, så kon-

trollera alla bubblor och ojämnheter på hela bilen. På Spidern 

är det viktigt att kontrollera stolarnas infästning, reservsätet, 

trösklarna inne i bilen. Lyft på gummimattorna och glöm inte 

plåten under pedalerna. Tillgången på plåtdelar är god - alla 

delar finns att köpa - det är bara bakskärmar och bagagelucka 

som är lite dyrare.

Glöm inte tröskellådorna, det ska inte finnas några skarvar. 

Titta lite extra runt Pininfarinamärket framför bakhjulen, ett 

vanligt rostställe. Lyft på klädseln inifrån och använd ficklampa 

när du kontrollerar. Framskärmarna är känsligast uppe vid vind-

rutan. Det ska finnas en skyddsplåt i aluminium, men den brukar 

försvinna av hjulsprutet. Jag skruvade förresten av alla skydds-

plåtar på min Rundhäck för 30 år sedan och målade Tectyl med 

pensel. Det ångrar jag inte.

 

Det finns en tvärbalk under kylaren som du också bör kontrol-

lera, här brukar det rosta ibland. I kofferten ska det finnas gum-

mimattor, lyft ur dessa och titta ordentligt runt bensintanken 

och fram över hjulhusen och runt reservhjulsbaljan. Dessa stäl-

len är lätta att rostskydda så det brukar inte var några större 

problem. Finns det rostskyddsmassa där kan du nog vara lugn. 

Lyft samtidigt av gummimattan runt bakljusen och kontrollera.

 

Dörrarna brukar rosta i nederkant. Känn efter med handen 

under dörrarna. Där ska det finnas dräneringshål, men många 

av dessa är ofta igenkletade med rostskydd vilket kan innebära 

dålig dränering i dörrarna. När du ändå känner under dörrarna, 

kasta då ett öga på domkraftsfästena. De brukar tyvärr gå 

åt skogen ganska snabbt och många Spiders har inga alls. 

Lyckligtvis kostar de inte så mycket, men de ska ju dit i alla fall, 

så se upp.

 

Kromen på de klassiska Alfa Romeo är sällan något problem. 

Det var rejäla grejor på den tiden. Rundhäckar har förresten 

rostfria stötfångare, ganska modernt på 60-talet.

 
RESERVDELAR

Motordelar, i stort sett allt mekaniskt är absolut inget problem 

att få tag i. Brittiska  Highwood  har specialiserat sig på klas-

siska Alfa Romeo och det finns fler leverantörer på webben. Lite 

svårare, men inte omöjligt, kan det vara att hitta instrument 

och vissa inredningsdetaljer samt en del plåt till Rundhäcken, 

liksom hastighetsmätare och varvräknare av fabrikat Jaeger 

till Rundhäcken. Men ta det lugnt, Alfa Romeo och firmorna på 

webben har det mesta i lager. Många delar var gemensamma 

med de övriga Alforna och Spidern tillverkades ända in på 90-

talet och det finns många firmor på webben som säljer reserv-

delar. Inte ens Carellokåporna över strålkastarna är svåra att 

komma över. Amerikanska Spiders har inte dessa kåpor. Istället 

har dessa en grövre kromring runt strålkastaren så kåporna får 

inte plats.

INREDNINGEN

Titta efter hur inredningen ser ut. Äldre Duetto hade vinyl av 

ordinär kvalité. Det går att få omklätt, men kostar tyvärr en 

rejäl slant. Hela klädslar finns att handla på webben,  men det 

är svårt att få det snyggt, varför man bör räkna med att låta en 

sadelmakare göra jobbet.

Suffletten kostar mellan två och kanske fyratusen på webben 

och att sätta dit den nästan lika mycket. Det är dock ett roligt 

jobb man kan göra själv med lite tålamod. Sufflettskyddet 

till Rundhäcken är svårt att få tag på, men finns det med på 

webben.
 

Kontrollera även att bilen sinredning i övrigt är intakt. Alla 

instrument ska vara av fabrikat Jaeger. Alfa Romeo utrustade 

Dags att köpa en Duetto?
TEXT: WILLE ROOS

KLUBBENS EGEN DUETTOLEGEND WILLE R SAMMANFATTAR 40 ÅRS DUETTO-ÄGANDE SÅ DU KAN UND-

VIKA EVENTUELLA FALLGROPAR SOM SPEKULANT PÅ EN AV ALFAS ABSOLUTA KLASSIKER. 
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ett fåtal Spiders med Veglia-instrument. GT Veloce kom däre-

mot med båda fabrikaten. Varvräknaren mellan dessa både 

modeller skiljer sig genom att Spidern har oljetrycksmätaren 

separat på panelen. GTV’n har sin i varvräknaren. Finns ask-

koppen kvar? Slinta pedalgummi tyder på att bilen använts 

flitigt. Det behöver oftast inte vara negativt, en Alfa Romeo ska 

användas och är byggd för att köras.

 

HJULUPPHÄNGNING OCH BROMSAR

Framvagnen är ett underverk med förstärkningar och grova 

dimensioner som sällan ger dig problem. Vid första anblicken 

förefaller den vara konstruerad för en mindre lastbil. Samma 

framvagn användes på samtida Alfa Romeo. P-ändar och de 

övriga detaljerna i styrningen är konventionella och inte speci-

ellt dyra. Alfa använde styrsnäcka och skruv - rulle parallellt i 

produktionen.

 

Skivbromsarna av fabrikat ATE med servo är mycket effektiva, 

men kräver att de används kraftigt då och då. Kolvarna kan 

kärva om de står för länge utan att användas, men det gäller ju 

fortfarande på moderna bilar, eller hur. Har Duetton Dunlop är 

det ingen större fara, men handbromsen kan behöva översyn. 

Riktigt tidiga bilar hade Dunlopsystem, men även till dessa finns 

det reservdelar på webben. Bilar tillverkade innan 1969 hade 

stående pedaler och enkretssystem. Har du hängande pedaler 

har du tvåkretssystem. Enkelservo finns att få tag i fortfarande 

liksom enkrets huvudcylinder, ävenom det blivit svårare att få 

tag i dem på senare tid. Det är kanske dags att köpa delar till 

hyllan i garaget. Lyckligtvis använde Alfa Romeo samma system 

på sina andra bilar vilket gör det lättare att hitta delar.

 
UNDER HUVEN

Motorn är verkligen snygg med dubbla överliggande kamaxlar 

och dubbla förgasare. Kontrollera vilken motor som sitter i. 

Aluminium ger den ett klassikt utseende, inget gjutjärn här inte. 

Det finns en hel del mekartips på webben.

 

Motorn är välkänd och respekterad. Den varvar mjukt och 

svarar blixtsnabbt vid gaspådrag. Stryktålig, robust samt trim-

vänlig med ett enormt oljetråg är inte heller fy skam. När du ska 

undersöka Alfan du tänker köpa, se till att bilen är kall. Gör klart 

för säljaren att du vill undersöka bilen med kall motor. Känn 

efter med handen på motorn att den inte ens är ljummen. Om 

den är varm, lämna bilen med huven öppen och åk en runda i din 

egen bil. Ta en fika eller kom tillbaka nästa dag istället.

 

En kall motor förstärker alla obehagliga ljud som kan tyda på 

sådant som behöver åtgärdas. Knackande ventiler, slitna lager, 

sliten växellåda, ojämn kompression eller dåligt justerade 

förgasare märks direkt. Kör iväg och lyssna på motorn och 

andra ljud från mekaniken så snart du kan innan du fått upp 

motortemperaturen. Du ska givetvis inte rusa motorn med kall 

olja utan köra normalt. Lyssna och känn på synkroniseringen, 

särskilt på tvåan.

 

Hur låter avgasljudet? Misständer motorn? Hur ser det ut i 

avgasröret, många Alfor dricker olja p.g.a. slitna kannringar 

eller ventilstyrningar. Känn efter med fingret i avgasröret, är 

det svart tjock beläggning kan det tyda på oljeförbrukning. Om 

du fått tag i en Alfa som dricker olja, räkna med att lägga en 

slant på kannringar, vevlager och ventilstyrningar. Det finns 

gott om handböcker, både i bokform och på Cd-rom för en min-

dre peng. De flesta Alfaägare klarar av att fixa oljeproblemen 

själva.

 

Alforna har Weber eller Dellortoförgasare, men även Solex finns 

på en del. I USA använde man SPICA insprutning och det brukar 

också fungera bra. Dåligt synkroniserade förgasare visar sig 

främst vid låga motorvarv. Justeringen kräver viss talang men 

är genomförbart. Hela proceduren finns i de flesta handböcker 

eller på webben.

 

En aluminiummotor ska behandlas varsamt då den är kall. Det 

finns en otrolig mängd olja som ska runt i långa oljekanaler. 

Oljan mår bäst om den får några minuter på sig att bli varm. 

Brumma lite lagom och varva lågt de första fem minuterna så 

håller motorn längre. Det är främst de 6,5 litrarna i sumpen 

som behöver värmas upp. Jag brukar inte varva min bil mer än 

3.000 varv de första fem km. Det har min kära motor verkligen 

uppskattat, inga verkliga problem på nära 40 år.

 

Alfa Romeo har hemisfäriska förbränningsrum med tändstiftet i 

mitten och korta insugs- och avgaskanaler. Titta efter så att alla 

fyra tändstift är av samma typ. Olika sorts tändstift i motorn 

tyder på slarvig ägare. Skruva ur stiften och kontrollera dem; 

oljiga och sotiga stift kan tyda på sliten motor.

 

Själva motorblocket av aluminium väger bara omkring tio kilo 

med bultar och allt. Det sväljer fyra lösa cylinderfoder, kolvar 

och kraftiga vevstakar. Vevaxeln är otroligt maffig och balanse-

rad. Fem kraftiga ramlager i ett solitt motorblock lovar gott. Det 

är sällan den nedre delen av motorn kommer att ge dig problem. 

En kraftig oljepump i det överdimensionerade oljetråget är 

mums-mums. Oljetråget är förresten utformat som en labyrint 

på 105-motorerna. För att kyla oljan har tråget massor med 

kylflänsar. Designen säkerställer tillgången på olja för pumpen 

även vid extrem kurvtagning och krängning. Oljetråget är dess-

utom snyggt på väggen ovanför den öppna spisen.

 
SERVICE, OLJA OCH ANNAT

Service- och underhållshistoria är viktigt. Vilken verkstad har 

jobbat med Alfan? Kolla med någon klubbmedlem om de vet 

något. Har ägaren själv mekat och i så fall, gick det bra? Fråga 

efter kvitton på reparationer eller delar och kontrollera doku-

mentationen. Titta noga efter kraftiga oljeavlagringar i motor-

rummet, särskilt under vattenpumpen och under förgasarna. 

Om främre packboxen är sönder slungas olja till just dessa 

ställen. Alla motorer som är byggda i aluminium läcker lite olja, 

vilket anses normalt.

 

Titta efter sprickor på motorn. Om det finns olja mellan blocket 

och toppen kan topplockspackningen behöva bytas. Passa i så 

fall på att plana toppen när du byter. Glöm inte O-ringarna i 

topplockspackningen. Finns det olja i förgasartråget kan det 

betyda slitna kannringar. Det är inte hela världen om du är lite 

händig. Du kan byta ringarna utan att lyft ur motorn.

 

Kylsystemet är mycket effektivt och väl dimensionerat. 

Alfamotorn arbetar under ganska låg temperatur och tempe-

raturvisaren rör sig knappast alls. Om visaren rör sig upp och 

ner så du märker det, kan det vara topplockspackningen som 

lämnat in. Åk till en vanlig verkstad och be dem kontrollera 

kylvattnet.

 
VÄXELLÅDA

Inget större problem. Om du vill byta synkroniseringsringarna 

är det tryggt att veta att lådan är ganska enkel att ta ur. Du 

behöver inte ens ta ur motorn. Arbeta underifrån på samma 

sätt som när man byter koppling. Det kan i stort sett vilken ordi-

när verkstad som helst göra. Låt en verkstad göra jobbet, det 

brukar inte kosta skjortan i alla fall. Dessutom finns det utbytes 

för en förvånansvärt överkomlig peng på webben.

 

Alforna har fem växlar som standard. Den femte växeln var 

något Alfisti gladde sig åt på 60-talet när de flesta bara hade tre 

eller fyra växlar. Den långa växelspaken går direkt ner i lådan 

och ska kännas direkt och inte fladdra. Kopplingen arbetar 

hydrauliskt och brukar inte skapa problem. Om det klickar till 

under bilen när du kör ryckigt är troligen stödlagret dåligt. 

Stödlagret håller kardanaxeln men om lagret är dåligt vibrerar 

kardanstången. Att byta lagret är inget större bekymmer och 

kostar inte speciellt mycket heller. Slitna knutkors byter din 

verkstad samtidigt när de ändå håller på.

PÅ VÄGEN

Som vid alla bilköp ska du kontrollera stötdämparna och fjärd-

ringen. Normalt håller den kraftiga hjulupphängningen i evighe-

ter, stötdämparna kan dock med fördel ersättas av modernare. 

Gula Koni är mycket populära. Gnissel från framvagnen, kolla 

och börja med att smörja krängningshämmarens bussningar 

med tunnflytande olja.
 

Fälgarna och däcken är enkla att undersöka. Tänk på att Alfa 

Romeo hade ganska smala hjul som original. En Giulia med 

155x15 på 5” fälgar ser ut som om den hade lånat hjulen från 

en cykel. 1750 kom med 165x14 på 5,5” från fabriken och det är 

ganska smalt det med.
 

Det är bara de allra tidigaste Alforna som inte har bromsar med 

servo. Känn efter om pedalen känns mjuk och svampig. Det är 

inte speciellt dyrt att byta packningar i huvudcylindern, men är 

du ovan låter du din verkstad göra jobbet. Många har byggt om 

sina bromsar med gott resultat. Ventilerade skivor är aldrig fel 

på banan.
 

Avgassystemet byggdes i olika sektioner och är av bra kvalitet. 

Hittar du hål på en del räcker det ofta med att byta bara den 

delen vilket skonar plånboken. Det finns flera olika fabrikat 

och typer att välja mellan. Gemensamt för alla är det maffiga 

ljudet. 

 

Tyvärr finns det många gamla Spiders som inte tagits om hand 

och skötts av den av tidigare ägare. Därför är det extra viktigt 

att inte bländas av charmen hos denna underbara Alfa utan 

att också se realistiskt på bilen. Köp med hjärtat givetvis, men 

undersök allt och var kritisk. Knacka och laga rost är inget 

roligt nöje så se upp. Meka är mycket mer tacksamt och inspi-

rerande.
 
VAD KOSTAR EN SPIDER DÅ?

Det finns bara ett mindre antal Rundhäckar kvar, så räkna 

med att ägarna vill ha ordentligt betalt om de överhuvudtaget 

vill sälja. Det finns Rundhäckar mellan 75.000 kr till häpnads-

väckande belopp om de är i utmärkt skick. Det finns bilar från 

USA som importerats och snyggats upp och de kostar de med. 

En Kamm-tail brukar vara billigare eftersom de är vanligare. 

Generellt har ju varje Alfa Romeo sitt pris, men Spidern brukar 

ligga högre.

 Letar du efter en Rundhäck kan du titta på webben. Det största 

registret finns faktiskt i Sverige med över 1.300 bilar. Kolla på 
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Enligt arrangören Christer Olsson blev det deltagarrekord i år 

med 1300 fordon anmälda. Vädret visade sin bästa sida och 

besökarna närmade sig 10 000 stycken. 

Upplägget bygger på att man normalt anmäler sig via sin klubb. 

Det gör troligen att det blir fler deltagare och en bra ordning i 

och med att respektive klubb ansvarar för sitt område. I vilket 

fall så var det en brokig samling fordon från en underbar tänd-

kulemotor som drev en vedklyv till de finaste bilar typ Rolls 

Royce och naturligtvis Alfa Romeo!

Alfaklubben hade en stor monter med 21 bilar av olika model-

ler. Jag har inte varit med om att vi varit så många någon gång 

tidigare. Kul att en av våra medlemmar körde ner från Motala 

(tror jag) med sin ”gamla” ombyggda Alfa . Alla hjälptes åt och 

snart var tältet uppe och allt gick perfekt.

Tjolöholmsträffen 2007

TEXT: STEFAN WERNER

Bild 1236: Spider väl ompysslad inför sommarens träffar.

Även om vi hålla till i bortre ändan av området, så kom det 

mycket folk och många var intresserade av att diskutera bil 

med oss.

Skulle det vara något man kunde önska sig , så är det möjligen 

att man skulle vilja ha fler av de riktigt gamla Alforna .

Ett särskilt tack till Landvetter Bil, som lånade ut sin splitter 

nya Spider. Den var ju kul att ha med som särskilt dragplåster. 

Dessutom riktar vi ett tack till Alfa Rosso, som tagit hand om 

klubbens prylar och härbärgerar dem för oss. Det underlättar 

för oss som inte har så mycket plats i våra garage.

Naturligtvis ett stort tack till alla er som var med och ställde ut 

era bilar och gjorde dagen riktigt lyckad.

Vi ses nästa år igen!

Klubbens monter med 21 bilar i solskenet.

Även en tändkulemotordriven vedklyv platsar på Tjolöholm.

Velocesidorna (www.veloce.se).
STEG FÖR STEG NÄR DU KÖPER SPIDER 

Rost vid domkraftsfästena. Känn med handen över hela karos-

sen. Känns det skrovligt, kontrollera ännu mer. Lyft mattorna 

och titta under dem.

Glöm inte golvet bakom stolarna och under reservsätet. Känn 

med fingrarna under hjulhusen. Det ska vara jämt och fint längs 

kanten.

Känn längs nedre delen av bakskärmarna, vanlig rostområde.

Lyft ur mattorna i bagagerummet och kontrollera reservhjuls-

baljan, runt tanken och vid hjulhusen.

Framskärmarna, i synnerhet i övre bakre delen mot dörren och 

runt sidoblinkers.

Bakom dörrarna vid Pininfarinamärket.

Dålig eller igensatt dränering kan orsaka rost.

Bromsarna och servon.

Carellokåporna över strålkastarna. Finns det inga är det troli-

gen en USA-bil.

Finns alla lyktglas och är de hela. Trasiga blinkers kan kosta en 

del.

Stötdämpare och bakaxel.

Titta om genomslagsgummina finns kvar på båda sidor.

Kontrollera instrumentbrädan, det ska inte finnas några sprick-

or.

Instrumenten ska fungera och vara av rätt sort. Jaeger finns 

på Spidern.

Ingen oljetrycksmätare i varvräknaren på Spidern.

Motorn ska inte ryka olja och blårök när du gasar och motor-

bromsar.

Tvåans växel i synnerhet slits med skrap som resultat.

 

Suffletten ska vara hel och ren och inget jordslag, svartmögel.

Har Spidern yttre backspegeln på skärmen istället för på dörren har 

du hittat en riktigt gammal bil, grattis.

Sidoblinkers vid A-stolpen och dessutom droppformade, grattis. Så 

ska det se ut på en Duetto!

Visste du att:
 

När Duetton visades första gången 1966, så skrev en tidning 

att ”det var en meningslös design utan originalitet”. Bilen 

tillverkades sedan i 27 år, den var nog lite originell i alla fall.

Namnet Duetto fick den i en tävling. 140.000 bidrag skicka-

des in men det var en Guibaldo Trionfi från Brescia som 

vann. Han fick en vit Duetto som belöning. Bland de övriga 

bidragen fanns Gina Lollobrigida, Bardot, Piranha, Strip, Gin, 

Hitler, Pizza, Sputnik och Edelweiss. Duetto låter trots allt 

inte så tokigt.

När Duetton började säljas i England kostade den nästan lika 

mycket som en Jaguar E-type och dubbelt så mycket som en 

MGB eller TR4.

När Kamm-tailen introducerades 1970 skrev Road and Track: 

”En antik och ålderdomlig bil”. Jag undrar vad de tycker 

2007?

Dustin Hoffman räddade Katrin Ross från ett giftermål värre 

än döden trots att hans röda Duetto fick soppatorsk i filmen 

The Graduate eller Mandomsprovet 1967. Hoffmans farbror 

sålde Alfa Romeo i New York och Dustin tog själv dit bilen. 

Spidern såldes i USA under namnet Graduate under hela 

’80-talet.

Bilen som 1977 beskrevs som ”ett bra investeringsobjekt som 

fortfarande tillverkas” fanns att köpa som ny 1994.

Spidern blev Battista Pininfarinas sista kompletta projekt 

innan han dog.

 

Handla nu den optimala skojbilen, en Duetto och följ med på 

Spiderträffarna i Europa. Jag kan lova dig att det blir skoj!

 

WILLE R.

WWW.VELOCE.SE

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 Rolf på 

kansliet på telefon 073-642 48 70. Du når kansliet enklast via 

e-post, medlem@alfaromeo.org

BLI MEDLEM I
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Till slut var det dags för detta års stora evenemang i CAR-

världen – Skåne-helgen med dubbla banmöten, rundtur för de 

som inte deltog på banorna och dessutom middag, samkväm 

och övernattning. Ända sedan idéen först började ta form och 

Jakob Thorsteinsson hade börjat smida planer för helgen och 

den diskuterats fram och tillbaka hade förväntningarna steg-

rats. Givetvis skulle det vara omöjligt att upprepa förra årets 

evenemang i Stockholm i samband med 50-årsjubileet och det 

är ju inte så konstigt. Men med det välfyllda programmet och 

flaggande för händelsen sedan våren fanns det trots det alla 

förutsättningar för en lyckad tillställning.

Själv hade jag valt att köra ned till Skåne under lördagen och 

när jag satte mig i bilen på förmiddagen i Linköping hängde reg-

net i luften och jag tyckte mitt beslut att stå över bankörningen 

på Knutstorp varit riktigt smart. När regnet sedan började och 

det stod som spön i backen redan när jag körde förbi Mantorp 

Park var jag helt övertygad! På semesterfulla vägar rullade jag 

söderut och när sedan regnet slutade, molnen skingrades och 

solen tittade fram någonstans i norra Småland satt jag och små-

svor över min dumhet att inte åka ned redan på fredagen för att 

kunna utnyttja helgen till fullo! Så kom molnen och regnet tillba-

ka igen och åter var jag glad att jag inte sladdade runt på en våt 

Ring Knutstorp eller kurade under ett paraply i depån. Och så 

fortsatte vädret att skifta hela vägen ned och när jag kom fram 

till banan sent på eftermiddagen hade det tydligen varit ungefär 

likadant under dagen, även där. Alla verkade dock nöjda och 

glada och när jag tog en kopp 

kaffe med Fredrik Malmberg 

summerade han också dagen 

på samma sätt. 

Efter att dagens övningar på 

Knutstorp var avslutade pack-

ades reservdelar och verktyg 

ihop, bilar lastades på släp 

och så småningom rullade 

en längre karavan av Alfor 

genom den skånska landsbyg-

den. Efter att de flesta kört 

av sig under dagen gled den 

således i maklig takt genom 

de små samhällen som fanns 

utefter vägen och många var 

de turister som stannade och 

vände sig om, både en och 

två gånger, inför den mäktiga 

synen av alla dessa italienska 

skönheter.

Framme vid Backagården, där 

Jakob hade arrangerat fort-

sättningen av kvällen och övernattningen, parkerades bilarna 

för dagen och efter en effektiv incheckning tog de flesta tillfäl-

let i akt att pusta ut. Några var det säkert också som lyckades 

hitta en kyld öl eller två och en plats i solen för att diskutera 

dagen och vad som kunde förväntas på Sturup Raceway på sön-

dagen. Under kvällen dukades en storartad buffét med uppen-

bar italienskt inflytande upp och vi avnjöt alla en trevlig middag. 

Samtalen rörde sig om allt möjligt, även om Alfa Romeo och 

bilar säkert var huvudtemat vid de flesta borden. Jakob hade 

till och med arrangerat, inte bara ett utan två lotterier. Med 

den växel jag hittade i fickan köpte jag tre lotter och hade den 

synnerliga turen att vinna Michael Frosticks bok ”Alfa Romeo-

Milano”, ett nytryck av orginalutgåvan från 1974 vilket innbär 

att kapitlet om ”dagens bilar” talar om den nya Alfetta, den 

nyligen introducerade Montreal och det nya konceptet Alfasud, 

med resultatet att ”Milano” försvunnit från märket. Avunden 

bland andra middagsgäster var stor!

Då avfärden till Sturup var aviserad till 6:30 nästa morgon lade 

sig tystnaden över Backagården tidigt och vid 10-tiden var det 

tyst i omgivningen. Även de som valde att delta i den cruising 

via diverse utvalda delmål, som Jakob hade arrangerat, följande 

morgon tog tillfället i akt och gjorde natt tidigt.

Söndagsmorgonen bjöd till att börja med på ordentlig dimma. 

Backagården påminde mer om Lützen i november än Skåne en 

tidig sommardag. Tills vi kommit någon mil på väg då dimman 

helt plötsligt lättade och solen började värma gott. Denna gång 

var inte konvojen lika välordnad som kvällen innan utan bröts 

Skåne-helgen 2007
nog egentligen ned i ett antal ”mini-konvojer”. Den jag hamnade 

i stannade vid en lämplig Shell-station på vägen för att fylla 

både bilarnas tankar men också dunkar med V-power. Vi såg 

då hur åtminstone en annan grupp passerade genom rondellen 

nedanför macken. 

Till slut ankom vi till grinden vid Sturup Raceway – låst och 

fullständigt folktomt! Efter att diverse samtal försökts och dis-

kussioner om andra lösningar för att komma in på banan än att 

låsa upp grinden, dök till slut den ansvarige upp. Hans första 

kommentar när han i sin bil forcerade den långa kön var ”Oj, vad 

många bilar!!!”  Med grinden öppen befolkades depåområdet 

snabbt och de som hade jobb kvar på sina bilar från lördagens 

skärmytslingar dök ned under huven eller under bilen för att få 

den färdig för dagen. 

Medan Johan Wadén hade varit banmötesansvarig för lördagen 

på Ring Knutstorp axlade Richard Eliasson ansvaret för Sturup 

Raceway på söndagen. Båda dagarna givetvis med Fredrik 

Malmbergs ande svävande över evenemangen – ja, Fredrik var 

faktiskt dessutom med rent fysiskt! Besiktning och incheckning 

gick smidigt och förutom våra Alfor hade en del andra inbjudna 

gäster hittat vägen. 

Sturup Raceway var en ny erfarenhet för de flesta, i alla fall 

inom klubben. Banan är dansk-ägd och har genomgått en 

ordentlig uppgradering och utbyggnad jämfört med tidigare. 

Den är fortfarande väldigt kurvig men har också en del intres-

sant vertikala utmaningar. Många tyckte den nya sträckningen 

var väldigt skojig medan andra kanske var mer avvaktande på 

grund av bristen på rakor att att sträcka ut på. Jag kanske själv 

tyckte det svängde lite väl ofta och mycket men det gav ju i alla 

fall utmärkta chanser att kicka ut aktern på min framhjulsdrivna 

155:a för att sedan styra genom kurvan med gasen. Det är ju 

sådant som är svårt att träna på offentliga vägar. 

Vädret för dagen var utmärkt och solen visade sig vara på sitt 

bästa humör hela dagen. 

När avslutningen kom var det dags att summera helgen och mitt 

intryck av den del jag deltog i var väldigt postivt. Det var kul att 

arrangemanget lyckats attrahera en internationell publik, låt 

vara dansk och norsk, var ju en bonus. När jag talade med delta-

gare som varit med båda dagarna var inställningen också över-

vägande positivt. Det fanns några röster som kanske tyckte att 

det blivit lite snärjigt att få ordning på bilen på lördagskvällen 

och söndagsmorgonen. Det kanske mest gäller våra deltagare i 

CAR Challenge som ju tävlade på lördagen och sedan tränings-

körde på söndagen. Som vanligt var uppskattningen från delta-

gare som bjudits in från andra klubbar stor och det var ytterli-

gare ett arrangemang som visade att våra banmöten tillhör de 

allra bäst arrangerade. Fredriks ande fungerar tydligen!

Ett stort tack till Jakob, Johan, Richard, Fredrik och alla andra, 

ingen nämnd ingen glömd, som jobbat hårt under en lång tid 

för att denna helg skulle bli av och fungera. Förhoppningsvis 

var det den första av en lång serie Skåne-helger och med tiden 

kan det säkert bli en helg som attraherar fler deltagare från 

Danmark men också andra delar av norra Europa. Kanske en 

kontingent från Tyskland, en från Nederländerna och varför inte 

en grupp från Polen? Vi får se vad framtiden har att bjuda, men 

det var definitivt en helg som gav mersmak.

En liten del av Backagårdens parkering kl. 06.00 på söndagmorgonen.

TEXT OCH FOTO: BO M. HASSELBLAD
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När våren först hade börjat sitt trevande intåg och bara en dryg 

vecka efter säsongens ”startskott” på Skokloster fanns det 

anledning för oss östgötar att ge oss ut på en rundtur. Initiativet 

togs av Georg von Boisman på AlfaPower och det var flera av 

oss som snabbt visade intresse. Jag lade också ut informatio-

nen på klubbens hemsida och det blev en bra uppslutning, i alla 

fall för att vara så pass tidigt att många ännu inte blåst bort 

vinterdammet från sina bilar och putsat färdigt. Georg är ju en 

välkänd profil i östgötska Alfa-kretsar och när han nu var på 

besök kände flera att det var en nog så god ursäkt. Annars har, 

enligt vanligen välunderrättade källor, Georg nu slagit ned sina 

bopålar i Nordingrå i den  norra  delen av landet.

Så trots att luften framåt sena eftermiddagen var lite gråkulen 

och att molnen inte var av den lätta och luftiga vårtypen så 

samlades vi på flera platser för att slutligen sammanstråla i 

sommaridyllen Söderköping. Enligt ryktet hade den vida kända 

glasserveringen öppnat för säsongen och den lockade. Så, 

från Finspång, Linköping och Norrköping avgick grupperna av 

Alfor med sina entusiastiska förare. Väl i Söderköping kunde 

vi konstatera att vi hade blivit totalt 13 deltagare i 12 bilar. En 

kanske inte borde räknas eftersom Guido Cristalli tagit fram sin 

Fiat 2300 S Coupé från 1965 men då den i alla fall hade Abarth-

motor och är i trevligt patinerat bruksskick tycker jag nog att 

hans bil platsar. 

Efter att provat glassen, som tilltalade trots att temperaturen 

inte var så hög och snabbt sjönk tillsammans med solen, disku-

terades lite olika rutter som kunde vara intressanta och trev-

liga. Beslutet togs att köra från Söderköping sydväst utefter 

Slätbaken och ta färjan vid Stegeborg över viken och sedan köra 

tillbaka västerut på Vikbolandet. Micke Skiöld i sin 156 GTA SW 

tog ledningen och ledde oss i ”komfortabelt snabbt” tempo över 

slingrande östgötska småvägar till färjan. Peter Ausgård i sin 

ALR 1 av 2004 års modell var väl utrustad med klädsel, huvud-

bonad och glasögon som någorlunda stod emot vårkylan. För 

er som inte sett hans bil är det den som ser ut som en av Alfas 

tävlingsbilar från det tidiga 30-talet med den rätta, använda 

känslan. Peter talade om för oss att den inte är byggd som en 

exakt replik men att han i stället försökt fånga tidsandan och 

stämningen i sitt bygge. Själv tycker jag att han lyckats utomor-

dentligt bra och när man ser bilen, som han dessutom använder 

regelbundet under säsongen, med Peter i full mundering är det 

lätt att föreställa sig att precis så såg det nog ut och lät och 

luktade på den tiden det begav sig – när män var män och de 

tyglade sina fordon snarare än körde sin bil!

Väntan på färjan, som tillkallas vid behov, gav oss en möjlig-

het att titta på och prata om bilarna. Vi tyckte alla att det var 

kul, och lite ovanligt, att det fanns sådan spridning på ålder 

och typ av bil. Där fanns både öppna och täckta bilar; både 

fyr- och sexcylindriga motorer; noll-, två-, fyr- och till och med 

femdörrarsmodeller; bensin och diesel; från sextitalsmodeller 

till Fredrik Malmbergs splitter nya 159. Med drivning på två 

bakhjul, två framhjul eller alla fyra hjulen. Det är nog svårt att 

tänka sig en större variation av konfigurationer på så pass få 

bilar. Dessutom var det ju utmärkt stoff för samtalsämnen! En 

annan bil som väckte ha-begär var ju Veine Johanssons Giulia 

från sena 60-talet. Den är i nyskick och att sedan Veine, som 

ju är en legendarisk Alfa-mekaniker i Östergötland och annor-

städes, ägt den sedan den var ny gör den inte mindre åtråvärd! 

Om jag minns rätt har den nu lite drygt 3.000 mil på mätaren 

och orginalmotorn ligger bevarad så han i stället ”sliter på” en 

2-litersmotor. 

Efter färjeöverfarten tog vi oss i inte så sakta mak tillbaka mot 

Norsholm i jakt på en värmande kopp kaffe. Ett försök att hitta 

ett fik på vägen misslyckades då det var igenslaget, antingen för 

vintern eller permanent. I alla fall gav det ju tillfälle att fortsätta 

turen på lika trevliga vägar som den börjat. Det var nog mer 

än en boende utefter vägen som förundrat såg karavanen av 

blänkande bilar (förutom Peters som inte blänker!) storma förbi. 

Koncentrationen på körningen gjorde ju också att kroppstem-

peraturen steg lite grann och kylan hölls borta. 

Väl i Norsholm kom vi till restaurangen/kaféet i vandrarhemmet 

precis innan stängningsdags. Men den tilllmötesgående ägaren 

och personalen verkade glada att se oss och vi lyckades på 

både färskt kaffe och äppelpaj med vaniljsås. Vandrarhemmet 

ligger fint just utmed Göta Kanal och även om kanalsäsongen 

inte hade börjat på allvar fanns det några besökande båtar på 

plats precis utanför. Där avslutades så den lyckade kvällen och 

ÖSTGÖTA TOURING 2007

Torget i Söderköping med samtalande deltagare, 
fr. v.: Peter Ausgård, Johan Petersson, Veine 

Johansson, Georg von Boisman, Micke Skiöld, 
? (Jag tror det är Markus Lindahl), Johan Bergils.

de flesta av oss åkte hem i komforten av en uppvärmd kupé, för-

utom Peter som vare sig har sidorutor, cab eller värme förutom 

den som avgassystemet alstrar!

DELTOG I UTFLYKTEN GJORDE:

Peter Ausgård (ALR 01 [Alfa-replikca]), Johan Bergils (1999 Alfa 

Romeo 166 2.0 TS 16), Guido Cristalli (1965 Fiat 2300 S Coupé 

[Abarth-motor]), Fredrik Malmberg (2006 Alfa Romeo 159 1.9 

JTD),  Erik Heikne (2001 Alfa Romeo GTV 3.0),  Georg von Boisman  

(Alfa Romeo 33), Veine Johansson (1969 Alfa Romeo Giulia 1600), 

Markus Lindahl  (1995 Alfa Romeo 164 Q4),  Johan Petersson 

(1990 Alfa Romeo Spider 2.0), Micke Skiöld (2002 Alfa Romeo 

156 GTA SW), Henrik Sproge (2002 Alfa Romeo 156 SW 2,5) och 

undertecknad med min 1996 Alfa Romeo 155 TS 16V Sport.

Bilder på: http://www.tvc.se/AR_galleri/main.php?g2_itemId=18

TEXT OCH FOTO: BO M. HASSELBLAD
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OLIKA ESPRESSO VARIANTER

Espresso, 3cl starkt aromatiskt kaffe, extraheras på ca 25 sek-

under. Grunden i alla kaffe. Doppio, en dubbel espresso. Bastard 

enligt finsmakare. Vanlig i Norden, men svårfunnen i Italien.

Ristretto, överextraherad 1,5-2cl kaffe, mycket stark och mörk 

i smaken.

Lungo, underextraherad,  4-6cl.

Americano lungo, tilsätt 3cl vatten till en espresso

Till espresson kan man med fördel tillsätta mjölk i dess olika for-

mer. Den vanligaste varianten är den skummade mjölken som 

återfinns i bland annat cappucino, italienarnas frukostkaffe. 

Mjölk skummas/ångas kraftigt under tryck till strax under 60 

grader. Rätt utförd ger denna process ett slätt, lent och krämigt 

mjölkskum vars volym ökat 30-40 procent. Processen piskar in 

microbubblor i mjölken som skall vara fri från synbara bubblor. 

Tidigare så gick det mode i att ha ett tjockt och stabbigt skum 

som hälldes upp i nästan mjukglasslika formationer. Denna styg-

gelse som slog sönder mjölkens proteinkedjor och gav kaffet 

bismaker kom från Danmark.

Den vanligaste espresso-mjölkdrycken är givetvis cappucino, 

som är italienarnas frukostdryck. Givetvis finns det en hel 

radda av olika varianter, som jag ska rada upp och beskriva i 

kaffe/mjölkförhållande.

Espresso macciato. Macciato betyder fläckad, befläckad. Detta 

är den kaffe-mjölk blandning som har största mängd kaffe 

i förhållande till mjölk. En enkel espresso fläckas med bara 

några droppar skummad mjölk. Min personliga favorit, där en 
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Så du har en italiensk bil… Du tycker Italien är ett allmänt juste 

land med trevligt klimat, god mat och dryck. Du undrar vad du 

kan göra för att ytterligare späda på din särprägel och stämpel 

bland dina nära och kära som excentrisk, udda och självspäkan-

de. Då finns kaffebönan som en sista utväg; du kan bli kaffenörd 

och bara dricka bra espressobaserat kaffe.

Espresson, eller Caffé som den kallas i Italien, består av cirka 

tre centiliter starkt och fylligt kaffe med ett framträdande beige 

skum ovanpå kallat crema. Detta skum bildas när resterna av 

koldioxid från bönornas rostningsprocess tillsammans med det 

heta vattnet löser upp de oljor som finns i kaffet under tryck. 

När denna blandning kommer ut i vanliga luften bildas tillsam-

mans med en annan restprodukt från rostningen, melanoidin, 

detta fasta skum kallat för crema. Utseendet och tjockleken på 

denna crema är som ni kanske förstår en ganska central och 

viktig aspekt för en espresso. Kort kan man säga att en melerad, 

tjock och mörk crema ger en stark fingervisning om att du tittar 

på en bra espresso.           

Att tillverka den perfekta espresson är stor konst och kräver 

att man som barista har god koll på många parametrar. Grovt 

förenklat kan man säga att är de fyra M:en man behöver ha koll 

på som Barista.

Mano är den viktigaste, det vill säga baristan. (italienska för 

”hand”)

Il Macchina. Maskinen, den moderna espressomaskinen upp-

fanns 1947 av mr Gaggia,  det som revolutinerade var pumpen 

Italienfantast?
och övertrycksventilen (eller OPV som baristanördar kallar det). 

Innan den elektriska pumpen fanns så användes ”leva-maskine” 

Levamaskine opereras med hjälp av en spak som påverkar en 

kolv som pressar det varma vattnet genom kaffet i portafiltret. 

Denna typ av maskin ställer oerhört stora krav på baristan och 

det finns idag ingen i skandinavien som kan ”köra” en levama-

skin.

Il Miscella. Kaffeblandningen och rostningen. Blandningen av 

espressobönor skall enligt vissa skolor bestå av 100 procent 

arabicaböna, emedan andra ”godkänner” inblandning av den 

billigare Robusabönan.

Il Macinadosatore. Malning/dosering. Eftersom mycket av 

smak och aromämnena frigörs först vid malningen , och efter-

som malningen även frigör stora delar av den C02 som bildas 

vid rostningen, , så är det av stor vikt att malningen företas så 

nära extraktionen som möjligt. Den malda bönan skall absolut 

inte ligga mer än 10 minuter innan den blir espresso, helst skall 

det ske inom 30 sekunder från malningen. Doseringen är också 

mycket viktig och många väger in det malda kaffet på delar av 

gram när det skall till att dras shots ur maskinen.

Dessa fyra M skall kombineras på ett sådant sätt att ungefär 

sju gram mald kaffeblandning skall vid 89-94 grader och 9 bars 

tryck i brygghuvudet ge 3cl espresso med tjock och tigrerad 

crema på 25 sekunder. 

Detta är givetvis riktvärden och varje unik kaffeblandning/

maskin/kvarn/väderförhållande kan kräva olika malningsgrad, 

extraheringstid etcetera. Ett tränad barista kan med öga, öra 

och näsa se vad som eventuellt gått fel så fort maskinen byggt 

upp tryck och de första millilitrarna kaffe har format en lite 

mus-svans ut ur portafiltrets munstycke.

HISTORIA

•	 kaffe

•	 espresson

•	 kaffets ursprung

•	 andra kaffemetoder

•	 mocca

•	 venetian

•	 presso

•	 brygg

•	 kok

•	 perkulator

•	 Don-pedro

god espressos kanske lite vassa smak rundas av med hjälp av 

mjölken. 

Cappucino, vanligaste mjölk-kaffedrycken, består av en enkel 

espresso med 4-6 centiliter skummad mjölk. Serveras i en 

cappocinomugg, betyder munk och beror på att en korrekt 

upphälld cappu har en vit mjölkhätta med en ljusbrun-mörkbrun 

kant runtomkring, liknande en munks frisyr. Denna dryck är 

föremål för den konstform som kallas latte-art, där man häller 

upp mjölken på ett sådant sätt att man bildar vackra mönster 

och figurer. Träd, löv och hjärta är de vanligaste motiven.

Scoro dubbel espresso med skummad mjölk, serveras i cappu-

mugg.

Latte-macciato. Serveras i glas eller cappu-mugg med skum-

mad mjölk fläckad med en mindre mängd espresso.

KALLA ELLER ANDRA ESPRESSOBASERADE DRYCKER

Frappocino. 

Night-rider, en enkel espresso som blandats med 3centiliter 

coca-cola. EEEW!!

 

Espresson eller espressobönan kan med fördel användas i mat-

lagning och där är det väl bara fantasin som sätter gränsen för 

vad som är möjligt. Vanligast är det dock fortsatt efterätter som 

hämtar smak och inspiration av espresson.
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BELGISK  FOTOGRAF MED 
MOTIV(-ATION) AV ALFA

Namn: Peter van Weegen
Ort: Evergem, Belgien
Kör: Alfa GT 2005
Yrke: Pensionerad bankman samt fotograf. 

HUR KOM DET SIG ATT DU FÖLL FÖR ALFA ROMEO?

I min barndom (tidigt 60-tal) köpte grannen en Alfa Romeo 

Giulietta Berlina 1300. När vi sen flyttade hade den nya grannen 

en Giulia 1300. De bilarna gjorde ett starkt intryck på mig. Min 

far var Renault-handlare, så jag är uppvuxen med bilar, bland 

annat minns jag hur imponernade R8 Gordini var när den kom.

VILKA ALFOR HAR DU SJÄLV HAFT GENOM ÅREN?

Under 80-talet köpte jag min första nya Alfetta. Den följdes 

av en Alfa 75 som i sin tur följdes av en  Alfa 147. Idag kör jag 

Alfa GT.

NÄR BÖRJADE DU FOTOGRAFERA?

Redan vid elva års ålder, och då jag var fjorton började jag 

framkalla själv.

HUR ARBETAR DU I DENNA DEN DIGITALA TIDSÅLDERN?

Jag tar alla bilder med mellanformatskamera eftersom jag vill 

ha högsta möjliga kvalité på bilderna. Att fotografera klassiska 

bilar med klassiska kameror är något jag tycker om, speciellt då 

det är svartvitt. Jag tycker det är svårt att få den där ”känslan” 

i svartvitt med digitala kameror. Mina största arbeten mäter 

70x100 cm, så kvalitén är avgörande. 

Huvudsakligen fotograferar jag statiska motiv, eftersom jag vill 

ha så bra bilder som möjligt. Med ett stillastående motiv kan jag 

styra komposition, ljus och bakgrund på ett helt annat sätt än 

då du fotograferar bilar i rörelse. Jobbet tar tid, vanligtvis går 

det åt en hel dag för en bil.

Färgbilderna framkallas på att professionellt lab. De svartvita 

sköter jag om själv, från framkallning till färdig bild eftersom 

jag vill ha kontroll över hela processen. Bilderna framkallas på 

högkvalitetspapper som behandlas för att bestå under lång tid. 

Varje serie är begränsad, vanligtvis till 20 kopior.

DE ALFAMODELLER DU FOTOGRAFERAR ÄR MILT SAGT 
IMPONERADE DYRGRIPAR. HUR HITTAR DU DESSA BILAR?

Min lokala Alfa-verkstad, Van Steenkiste i Gent, som är världens 

äldsta Alfa-handlare, är otroligt entusiastiska med kontakter 

över hela Alfa-världen. De har en väldig kunskap gällande riktigt 

gamla Alfa Romeo, vilket innebär att samlare från hela världen 

skeppar sina klenoder till dem för service och reparation. Van 

Steenkiste har introducerat mig för sina kunder, så när det 

dyker upp en kund med någon speciell bil fotograferar jag dem 

på verkstaden i en temporär studio, eller lånar deras bilar till 

min studio. I samband med att Van Steenkiste firade sitt 50-

årsjubileum lånade Alfas eget museum Museo Storico ut en del 

av sina dyrgripar till firandet, bland annat Fangios  Tipo159, en 

Disco Volante samt den ursprungliga 1750 förgyllde högtiden.

SLUTLIGEN, VILKEN ÄR DIN ALFA-DRÖM?

Att få äga och tävla en Tipo 33, men även nya 8C Competizione 

skulle sitta fint. Att få fotografera 30-tals Alfor är något av en 

dröm som emellanåt går i uppfyllelse.

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

SURFANDES PÅ INTERNET, SÖKANDES PRODUCENTEN AV 

ALFA ROMEOS EGNA VINBUTELJER SNUBBLAR JAG ÖVER EN 

SKICKLIG FOTOGRAFS HEMSIDA. HANS HISTORIA OM HUR 

ALFAVIRUSET SMITTADE ÄR VANLIG; SOM BARN HADE GRAN-

NEN EN GIULIETTA OCH NÅGRA DECENNIER SENARE KÖR HAN 

SIN FJÄRDE ALFA SAMT FOTOGRAFERAR KLASSISKA ALFA 

ROMEO. 

Värt att veta
Vill du se mer av Peter van Weegens arbete så rekommenderar 

jag ett besök på hemsidan eller e-post-kontakt. Hemsidan finner 

du på www.automobilifotoarte.com. Mailadressen är automobi-

lifotoarte@hotmail.com.

Världens äldsta Alfahandlare sitter på ett gediget reservdelsla-

ger. Letar du något till din oldtimer kanske ett besök på deras 

hemsida är värt besväret. Enligt Peter van Weegen finns där en 

hel del intressanta delar att hitta. Hemsidan med deras telefon-

nummer finner du på www.garagevansteenkiste.be alternativt 

e-post tinghels@garagevansteenkiste.be.Belgien är trespråkigt 

(franska, nederländska samt tyska). Landet ligger söder om 

Holland, väster om Tyskland samt norr om Frankrike.

1950 och 1951 vann Alfa Romeo Belgiens GP på Spa 

Francorchampsbanan. Förare var  Nino Farina (1951) samt Juan 

Manuel Fangio (1950).

I år går Belgiens GP på Spa helgen 14-16 september.

Choklad är religion i Belgien. Varje år äter en belgare i genom-

snitt drygt 7 kg choklad. Landet importerar årligen 70 000 ton 

kakao.

Tintins skapare Hergé samt trubaduren Jacques Brel kommer 

båda från Belgien.

Nattetid ser Belgien ut som en enda stor upplyst stad. Om man 

flyger högt över landet i klart väder. Tätbefolkat var ordet.
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Uppställning i centrala Mariehamn 
med åländsk TV som gör reportage.

teter. Den ena var mistluren som startades upp. Storleken är 

enorm med två meters diameter och enlängd på ungefär sju 

meter. I gynnsamma fall hörs den ändå till Sverige. Enligt upp-

gift ligger ljudnivån på 130 decibel!

Den andra specialitén serverades i form av Kobba Libre. En 

mycket god dryck somklart konkurrerar med en god Grappa 

(det svider lite att behöva erkänna det). Kvällen blev sen och 

klockan hann bli 01,30 innan sängen intogs. 

Söndag förmiddag blev det en tur på landsbygdens små krokiga 

vägar. Besök avlades på Brandkårsmuseum och en fika hanns 

med. Turen avslutades med gemensam lunch utanför Ekerö 

för mig och ytterligare ett antal deltagare, innan färjan gick 

klockan 1530. Övriga återvände till Mariehamn, där möjlighet 

fanns för en gemensam avslutnings middag.

Resan hem gick i betydande bättre väder och i trevligt sällskap 

en bit på väg. ( en Fiat spider och en Bertone) 

 

Sammantaget var det en mycket trevlig träff, som jag varmt 

rekommenderar. Jag skulle gärna vilja se fler lite äldre Alfa 

Romeo på denna träff. Ett stort tack till arrangörerna som lagt 

ner arbete på att ge oss en fin bilhelg!

28

KLUBBTRÄFF

Resan började med taket uppe och redan i Örebro blev jag pas-

serad av en Spiderav nyare modell. Det skulle visa sig att även 

den bilen skulle till Åland.

Efter Uppsala hade väder och temperatur förbättrats så suff-

letten åkte ned. Tyvärr så varade vädret inte så länge, varför 

sufletten åkte upp igen strax före Grisslehamn.

Vid färjeläget hade fler Alfor anslutit. Totalt var vi fem stycken 

som åkte över med vår båt. Resan inleddes därefter mot 

Mariehamn. Strax dök en rysare upp - ingen asfalt, bara sten 

och grus. Det rörde sig som tur var bara om några kilometer, 

och i sommar läggs ny asfalt på sträckan.

Mariehamn en fredagskväll var mycket öde, så det 

blev ett tidigt sänggående och en god natts sömn.  

Morgonen bjöd på strålande väder, så före träffen vid torget 

hann jag ta en tur utanför Mariehamn. Hittade en mycket 

vacker väg, smal och kurvig med fantastiska vyer över vattnet 

och öar. Klockan 13.00 samlades alla deltagarna vid torget. 

Merparten Alfa, men även Lancia och Fiat var representerade. 

Bland motorcyklarna var Ducati flest, men även ett stort antal 

vespor i olika ålder anlände i karavan. Eftermiddagen ägnades 

åt att beundra varandras fordon, samt diskutera allt från gum-

mimattor till kamaxlar. Tävlingen om finaste bil gick naturligtvis 

till en Alfa. Vinnaren blev en mörkblå, topprenoverad Giulietta 

Spider.

  

Kvällen ägnades åt gemensam middag ( Kock Roberto Ferrari!!!) 

och underhållning av Therese Karlsson med ackompanjemang 

av Marcus Boman. Hennes röst var obeskrivligt vacker. Det 

bjöds bland annat på italienska operasånger.

Efter middagen blev det en båttur ut till Kobba Klintar, en gam-

mal lotsstation i yttre skärgården, där vi bjöds på två speciali-

TEXT OCH FOTO: ALBERTO MORELLO

HELGEN 30/6-1/7 GICK BELLA ÅLAND-TRÄFFEN I MARIEHAMN FÖR ITALIENSKA BILAR AV STAPELN. 

VÄDRET SÅG INFÖR HELGEN LITE OSTADIGT UT, MEN ARRANGÖRERNA LOVADE ATT DET ALLTID ÄR FINT 

VÄDER PÅ ÅLAND, SÅ RESAN STARTADE I KARLSKOGA PÅ FREDAG LUNCH, I MIN ALFA SPIDER FRÅN 1975.

Bella Åland

Alberto Morellos 2000 Spider i sommarskönt och vackert åländskt landskap.

Priset finaste bil gick till denna ålandsägda Giulietta Spider.
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Hur mycket taxfree ryms det här då? CAR med Alberto Morello, Hans Hagbrand, Peter, Erik och 
Claes-Peter Lindner.  Foto Anna-Lena Mattsson.

Ann och Jörgen Bergfors har deltagit i Bella Åland sedan starten. Foto Anna-Lena Mattsson.
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Nog är det väl skrämmande vad tiden går fort. Efter nästan 

ett års planering är plötsligt allt bara förbi och minnena börjar 

redan sakta mak hitta sin plats i hjärnkontorets svårbegripliga 

arkiv. Nu är det naturligtvis Bella Åland 2007 jag tänker på och 

tveklöst sorterar träffen under rubriken trevliga och positiva 

upplevelser. I år samlades drygt 60 fordon till utställningen 

på torget i Mariehamn varav ungefär en tredjedel ur lokala 

gömmor med resten ganska jämt fördelade mellan finska och 

svenska bilar och motorcyklar. Vi har ännu inte nått längre 

bort men det verkar i alla fall finnas ett gryende intresse i både 

Norge och Danmark så vi får se om det inte till vårt femårsjubi-

leum sommaren 2008 skulle kunna utvecklas till en helnordisk 

tillställning.

Evenamanget har äntligen börjat väcka ett lokalt intresse här på 

annars jänkarbilsfrälsta Åland och antalet deltagare hemifrån 

har tredubblats sedan träffarna började. Allt fler träder fram 

och erkänner sina ungdomssynder som begåtts med Vespan 

eller Fiaten som enda vittne. Gamla ”hopplösa fall” har helt 

plötsligt blivit nyrenoverade till skick som ställer begreppet 

fabriksny i skuggan. Dessutom finns flera seriösa projekt på 

gång som tidigare inte kommit till skott. Tyvärr är de flesta 

gamla Alfor nerkörda till molekyler men som tur var finns ju 

alltid några lysande undantag. För oss Alfisti är det nog nästan 

enbart import som gäller ifall behovet blir för stort. 

Både CAR och Alfa Romeo Entusiasti Finlandese var ganska väl-

representerade i år och bidrog med ett fint urval skönheter men 

även de andra märkena och naturligtvis motorcyklarna presen-

terades förtjänstfullt. Till utställningens finaste bil utsågs helt 

rättvist Kim Enas nyrenoverade Giulietta Spider från 1957. 

Mycket positivt är att även publiken har börjat hitta till utställ-

ningen och i år lyckades vi samla ihop ett riktigt trivsamt myller 

av människor på torget. Nu börjar det faktiskt likna någonting.

Efter utställningen avnjöts en operamiddag i restaurangen i 

Mariehamns nya badhus. Kocken Roberto Ferrari bjöd på en väl-

komponerad middag till musik av sopranen Terese Karlsson och 

undertecknad. Under middagen började tyvärr molnen torna 

upp sig och lade lite sordin på utflykten till spektakulära Kobba 

Klintar vid inloppet till Mariehamn. Kobba Libre, en åländsk 

rom gjord på sockerbetor, lät sig dock väl smakas till ackom-

panjemang av den gamla mistluren som trots den sena timmen 

startades upp dagen eller rättare natten till ära. 

Söndagsmorgonen förde med sig en strålande sommardag 

och efter samling på torget i Mariehamn kördes ett lite giro på 

småvägarna i Hammarland och Eckerö. Som avbrott i körandet 

besöktes Ålands brandkårsmuseum innan det var dags för 

lunch och avslutning.

 

Glädjande nog finns det flera besökare som troget återkommer 

varje år och vi får väl tolka deras deltagande som ett gott betyg 

på evenemanget. Nästa träff har redan börjat ta form och kom-

mer att hållas helgen 28-29 juni 2008. Varmt välkomna  

PS Fler bilder finns att se på www.motorportalen.net 

      

Bella Åland
TEXT OCH FOTO: MARCUS BOMAN

Mera
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Fredagen den 9 december 2005 kom alla jag känner förbi för att 

fira min 30-årsdag. Givetvis var jag själv helt ovetande. Detta 

var starten på något som skulle visa sig bli en lång och kom-

plicerad historia. En av presenterna var en summa pengar som 

var avsatta för en kurs eller utbildning på någon motorbana då 

mitt motorintresse och i synnerhet min kärlek för Alfa är vida 

känt. Under våren 2006 tittade jag runt lite men hittade inga 

tider som passade med jobbet så det rann mer eller mindre ut 

i sanden. Jag hade även lite funderingar runt min ena Alfa 75 

TS från 89 som jag funderade på att piffa upp för att kunna ta 

ut den på bana. 

Sagt och gjort, men först var det en besiktning att klara av. 

Detta blev den första första bedrövelsen. Totalt fem fel kom 

jag hem med. Värst var dåliga bakbromsar samt sjukligt höga 

avgasvärden. Bromsarna byttes vilket är ett av de enklaste 

arbetena på en 75:a, eller hur var det? Sen bytte jag även lamb-

dasonden för att komma tillrätta med avgasvärdena. Den hade 

suttit fast i 24 000 mil, så även detta blev ett uthållighetsprov. 

Åkte förbi en verkstad för att kontrollera avgasvärdena, vilka 

var klockrena, så jag åkte vidare till bilprovningen och den 

andra bedrövelsen. Grunden till problemet var att avgassyste-

met som satt på för tillfället var från Simons vilket gjorde att 

ljuddämparen mitt under bilen byggde lite extra. Markfrigången 

var cirka 60 mm. Självklart tog avgassystemet i billyften efter 

att bakbromsarna hade kontrollerats och systemet delade sig 

helt efter katalysatorn vilket gjorde det omöjligt att mäta avgas-

värdena. Tack och lov slapp jag betala denna gång på grund. 

Tillbaka hem för att åter plocka med avgassystemet och när jag 

väl befinner mig under bilen ser jag att främre röret är spräckt 

så det är bara att montera ner för att få det svetsat. När allt åter 

är på plats så bär det av tillbaka till bilprovningen och bilen pas-

serar galant nålsögat. Det har nu hunnit bli maj 2006. Efter att 

ha tittat lite realistiskt på bilens tidsplan samt förhandlat den 

med min fru så skedde det en viss revidering som innebar att 

nya bussningar skulle i bilen under vinter 2006-07. Jag förstår 

inte att ens bättre hälft inte förstår att man vill tillbringa tid 

med sin kära, en som visar känslor, ilska och glädje? Nåja det är 

nog min manlighet som det beror på. ’

Siktet var nu inställt på att komma ut på racerbanorna under 

2007. En dag under sommaren 2006 kommer dock bedrövelse 

nummer tre. Israel fick för sig att gå i krig mot Libanon vilket 

resulterade i att jag som 

officer i flottan fick möj-

lighet att tillbringa sju 

månader i Medelhavet 

med den ljusblå FN-bas-

kern på huvudet, i stället 

för att ligga på garage-

golvet som det var pla-

nerat. Det var bara att 

finna sig i detta men 

innan jag reste så ville 

jag försöka förbereda 

inför våren och då 75:an 

har slutsiffra 7 var det 

dags att besiktiga igen. 

Sagt och gjort. Nu hade 

jag dessutom kostat på 

henne (ja, det måste vara 

en hon då den ofta visar 

egna känslor och säger 

ifrån) ett nytt avgas-

system kombinerat från 

Ansa och Super Sprint. I 

min enfald trodde jag att 

de snygga rören måste få 

henne att må riktigt bra, 

men återigen blev det nerslag på avgasvärdena. Bilen fick stå 

ensam hemma i nästan 8 månader innan jag kom hem och bör-

jade ta tag i problemen. Dessutom hade jag under tiden jag var 

borta bokat in mig på en förarkurs med Åke Nyberg i spetsen 

vilken gick av stapeln i mitten av juni på Kinnekulle. Allt för att 

vara säker på att få plats detta år!

Nu var det bara att fixa till avgasvärdena och besiktiga… eller? 

Till slut efter att ha bytt ”allt” inklusive katalysator så gick den 

igenom. Nu var det bara att förbereda inför förarkursen, byta 

bromsar, bromsvätska etc. Bilen var toppservad när det var två 

dagar kvar till förarkursen som skulle fullföljas med en helg i 

Göteborg för mig och hustrun. Jag skulle bara ut och provköra 

lite för att se att allt stod rätt till och då ville hon inte starta, 

varpå min fru, med sin i efterhand konstaterade kvinnliga 

intuition, säger ”vi kanske ska ta två bilar och lämna Alfan vid 

Kinnekulle för att inte riskera att förstöra helgen i Göteborg om 

din går sönder”? Vad ska man svara på det? Dagen var kommen 

och vi åkte i två bilar mot Kinnekulle. Jag i Alfan och frugan i sin 

Peugeot 307 även fast hennes hjärta slår för Alfa och saknaden 

av vår gamla 156:a finns. 

Precis efter Eskilstuna kommer bedrövelse nummer fyra. Hon, 

ja Alfan, börjar rycka och vi svänger av på första avfarten som 

visar sig vara en rastplats där bilen dör. Upprepade försök 

att starta misslyckas och tillslut blir enda utvägen att ringa 

FEM BEDRÖVELSER, TVÅ BILAR, EN SEMESTER 
ELLER EN FÖRARKURS PÅ KINNEKULLE

TEXT & FOTO: ROBERT OCH GUNILLA SCHÖLLIN

ATT ÄGA EN ALFA KAN STÄLLA BÅDE BEHÄRSKNINGEN OCH KÄNSLORNA PÅ KANT. DETTA HAR JAG LÄRT MIG 

DEN HÅRDA VÄGEN EFTER ATT HA ÄGT OCH KÖRT ALFA SEDAN 1996. DEN HÄR LILLA BERÄTTELSEN BEVISAR ATT 

ALFAVIRUSET VERKLIGEN EXISTERAR OCH SOM MAN SA I EN REKLAMSNUTT PÅ TV FÖR ETT TAG SEN – LIVET HAR 

SINA GODA STUNDER.

försäkringsbolaget efter en bärgningsbil. Tankarna flyger då 

i huvudet: stackaren kommer att hamna hos en verkstad som 

aldrig har sett en Alfa Romeo, vad händer då? Nästa tanke blir 

att åka på förarkurs bland folk från klubben i en Peugeot, jag är 

brännmärkt i Alfakretsar. Alfan får åka flak till en verkstad som 

visar sig ha gedigen kunskap om Alfa varpå jag lugnar ner mig 

och vi fortsätter i vår fransos mot Kinnekulle. 

Förarkursen inleds med ett enkelt teoripass följt av en massa 

körpass. Jag lärde mig otroligt mycket under denna dag då det 

var första gången på bana för min del. Jag hade mina tvivel 

om Peugeoten men att man kan pressa en standardbil så hårt 

trodde jag aldrig skulle gå. Efter detta växte ”bankörarhornen” 

ut på riktigt och längtan att få ta ut Alfan på banan växte för 

varje minut. Helgen i Göteborg blev suverän. Veckan efter fick 

jag ta mig till Eskilstuna med biltrailer och hämta hem henne 

då det brunnit lite i kablarna runt bränslereläet. Trist och en 

massa extrajobb men jag är glad att inte hela bilen brann upp. 

Nu får jag möjlighet att komma ut på bana med henne, kanske 

till 2008 med nya bussningar dessutom. Längtar redan till den 

stunden…
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INFORMATION&AKTIVITETER

Det klassiska sportvagnsloppet Mille Miglia körs numer som en 

regularitetstävling för veteranbilar. Alfa vann redan 1928, det 

andra året som tävlingen kördes, med en av sina mest prestige-

fyllda vagnar, 6C 1500S. Historien upprepar sig själv, då samma 

bil vann 2007 års upplaga i händerna på Luciano Viaro och Luca 

Bergamaschi.

Det må så vara att det kallas för regularitet, tävlingen är ändå 

en stor påfrestning både för bil och besättning. 1600 km, eller 

1000 miles (därav namnet Mille Miglia) är ingen lek i en närmare 

80 år gammal bil på samma vägar som under loppets storhets-

tid. Precis som 1928, då Bugatti kom till Italien för att vinna det 

årets tävling, lyckades Alfa besegra Bugatti i årets race. Totalt 

1952 års C52 Disco Volante 2000 Spider.

Alfa Romeo vann 2007 års Mille Miglia

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

deltog 375 team, varav 32 ekipage av märket Alfa Romeo. Att 

vinna med det motståndet är inget annat än en stor bedrift.

Alfa Romeo satsar hårt på att bevara sin historia. Med ett bilmu-

seum och en organisation för att fira sin prestigefyllda historia 

i ryggen deltog inte mindre än fem vagnar från Museo Storico 

i årets tävling.

Förutom vinnaren deltog även en 8C Le Mans från 1931, 1900 

Sport Spider från 1954, en C52 Disco Volante från 1952 och 

slutligen en 750 Competizione från 1955.
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INSÄNT

EN FORD MONDEO SOM SKULLE BLI EN VOLVO S60 ELLER 

V40 SOM BLEV EN ALFA 166. EN TITT PÅ 166:ANS DESIGN OCH 

LÄCKRA FORMER  RÄCKTE FÖR ATT VÄCKA HETA KÄNSLOR 

OCH AVFÄRDA ALLA VOLVO-ALTERNATIV.

Plötsligt minns jag en textrad ur en låt av Queen som jag 

säkert inte hört på tjugo år. Det är trummisen Roger Taylor 

som sjunger, förmodligen är det han som gjort låten: �I�m in 

love with my car, got feelings for my automobil.� Det är en rad 

som Freddie Mercury inte skulle kunna sjunga med stoltheten 

i behåll. Snacka om lyxproblem! Själv har jag kört många bilar 

och bussar yrkesmässigt, men jag kan inte påstå att jag känt 

något liknande, förrän jag i fjol bytte bil.  

Planen var att byta min gamla Ford Mondeo -96 som gått 19000 

mil mot en Volvo S60, möjligen en V40. Det skull i så fall bli 

min första Volvo och en bil som skulle hålla lite klass och ha ett 

andrahandsvärde. Jag tänkte sköta den noggrant och behålla 

bilen i många år. Sedan jag kollat lite med bilkunniga bekanta 

och kommit fram till att V40:n inte håller riktig Volvoklass, 

bestämde jag och frugan oss för en S60. Vi hade spanat in en 

som gått strax över 10 000 mil, en fullutrustad 170 hästars 

2001:a. Gråmetallic. Vi tog hem den och provkörde. Den var 

snygg och muskulös med pinfärska 17 tumsdäck. Körkänslan var 

god, visst ingav den lite traktorkänsla när den plöjde fram på 

vägen, men bilen var gedigen och kändes säker. 

Ungefär samtidigt upptäckte jag att Volvohandlaren hade fått 

in en Alfa Romeo 166, Twinspark 2.0 årsmodell 2000. I bilhallen 

stod redan en splitterny Spider som jag hade suktat länge efter, 

men det var ju en sportbil och låg inte i min prisklass. Jag körde 

tillbaka Volvon och bad att få se Alfan. Vi gick ner till garaget 

där rekond-killarna höll på att snygga upp den. Den var svart, 

smäcker och rent ut sagt skitsnygg. 

Jag satte mig bakom ratten. Känslan av en klassbil, av elegans 

och kvalitet ner i minsta detalj. Dagen därpå paxade jag Volvon 

och körde hem i Alfan för att provköra under en helg. Jag föll 

inte, jag hade redan fallit i rekondhallen. Bilen gick som ett 

spjut, men höll sig kring 0,8 per mil i förbrukning. Interiören i 

Volvon var plastig och tråkigt förståndig jämfört med kvalitets-

känslan i Alfan. Den hade ljusa benfärgade skinnsäten, läder-

klädd ratt och växelspak, en spännande färddator, och massor 

med läckra formlösningar. Växellådan var ett under jämfört 

med min gamla Mondeo och slog också S 60:n. Till saken hör 

att i Orsa där jag bor har vi en återförsäljare som mekar både 

Fiat och Alfa Romeo. Alfaagenturen är nedlagd, men en aukto-

riserad verkstad finns kvar. Jag skulle inte behöva åka långt för 

service och Alfa-snack. 

Jag köpte bilen med hjärtat, trots att hjärnan och farsan 

sa Volvo. De första veckorna njöt jag bara av att se den på 

gårdsplanen. Jag kunde gå ut och sätta mig i bilen en stund på 

kvällskvisten och bara dra in den sötaktiga doften av skinnkläd-

seln. Folk som kör stora V70 och SAAB tycker att jag köpt en 

exklusiv lyxbil, men Alfan är en klart billigare bil än exempelvis 

S60:n. Den saknar larm, farthållare, antisladd och allt vad det 

heter. Inte heller finns det någon mugghållare, tack och lov. Men 

växellådan och motorljudet! Den har en formidabel väghållning 

och en pigg motor på 150 hästar som låter som man vill att en 

bil ska låta. Det är och förblir en fröjd att köra den. Jag är inte 

kär i min italienska bil, men nu först förstår jag Roger Taylors 

heta känslor. 

Kan man vara kär i sin bil?

TEXT: TONY SAMUELSSON, ORSA

Vinnarna av 2007 års Mille Miglia Luciano Viaro och Luca Bergamaschi i Museo Storicos 6C 1500S.

1955 års 750 Competizione.
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RACING

för ett avslutande snabbt varv och han lyckades också väl och 

noterade den sjätte snabbaste tiden totalt. - Det kändes riktigt 

bra att för första gången i år ha nått Superpole men dessvärre 

hade jag sedan inte marginalerna riktigt på min sida under det 

flygande varvet utan fick starta från en sjunde startposition i 

racet, kommenterar Mattias.

I Våler stod vädret och vägde och däcksvalet var inte helt själv-

klart. Mattias valde att gå ut på slicks, vilket visade sig vara ett 

inte helt lyckat val. efter några hyfsade varv, sackade Alfan 

efter med ett antal sekunder per varv. Snart var man nere på 

14:e plats. Under en gulflagg valde man att gå in och byta på 

Alfan. Då depåfönstret inte var öppet ännu blev Mattias straffad 

med ännu ett depåbesök. - Det kändes ändå som om straffet 

var värt för att få byta bort slicksen så snabbt som möjligt, sa 

Mattias. Som sämst återfanns Mattias och Alfan på 18:e plats, 

men efterhand som Mattias körde upp sig och ett flertal av kon-

kurrenterna gjorde sina depåstopp, klättrade Mattias upp på 7:e 

plats. En avåkning på sista varvet gav till slut en sjätteplats för 

Mattias som efter halva säsongen ligger på 10:e plats.

Det har även körts några deltävlingar i Sportvagnsserien och 

SSK-serien, men det får ni läsa om i nästa KB.

Efter ett väldisponerat lopp i Karlskoga kunde Mattias köra i mål på sjätte plats.

BENGT-ÅCE GUSTAVSSON – WWW.RACEFOTO.SE

Efter en hel del bekymmer klättrade Mattias ändå upp på 6:e plats i Norge på Vålerbanan. Fel däckval gjorde att Mattias fick gå i depå en extra gång som straff för att han körde in i 
depån när depåfönstret inte var öppet.

RACING

Mattias Andersson har fått en ganska ok start på årets STCC. 

Årets tredje deltävling kördes på Mattias hemmabana Mantorp 

Park. Det slutade med en mycket strong femteplats för Mattias. 

Han lyckades komma iväg mycket bra och undvek dessutom att 

bli alltför påverkad av sammanstötningarna på första rakan. 

Trots ett sprucket grenrör kunde han hålla en mycket välför-

tjänt femteplats i mål.

 

I Karlskoga blev det nionde plats på griden, endast 6 hundrade-

lar från superpole. Efter ett väldisponerat lopp kunde Mattias 

köra i mål på sjätte plats. Omkastningarna var många och avåk-

ningarna likaså.  Många stenhårda fighter gav ett högintressant 

STCC-lopp i kanonväder och med en stor publik. Mattias hade 

chans på en ännu högre placering, han hade sånär passerat 

åtminstone ett av BMW-ekipagen Göransson och Flash med 

åtta varv kvar.

Det såg riktigt lovande ut för Mattias när den femte deltävlingen 

i årets STCC skulle köras på Anderstorp. Sexa i superpole och en 

riktigt optimal inställning av bilen. Dessvärre tog det slut efter 

bara sex varv när Mattias blev påkörd och en hjulupphängning 

brast. - Bilen kändes perfekt och vi hade bra fart så jag såg 

verkligen fram emot kvalet, berättar Mattias som länge fanns 

bland de åtta bästa som gavs chansen att köra om startplace-

ringarna i en Superpole. Med bara fem minuter kvar åkte dock 

Mattias ner några placeringar men gav sig ut på banan igen 

Mattias på sin 
hemmabana 
Mantorp Park.

Ett snabbt depå-
stopp fär Mattias 
på Mantorp Park.

STCC-RAPPORT
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INSÄNT

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

Märkesfantaster är vanligtvis bilentusiaster med förkärlek till 

ett visst bilmärke. Nu kan du som märkesfanatiker även dricka 

vin med gott samvete. Det ljuva livet behöver inte sluta bara för 

att du stänger garageporten.

 Några mil nord-nordväst om Genua ligger familjen Scrimaglios 

vingård. De har tillverkat vin sedan förra sekelskiftet. 2004 

MÄRKESVIN
lanserades Linea Fiat i samband med att Fiat introducerade 

sin nya logotyp. Detta följdes av vin för Lancia och Alfa Romeo 

som nu säljs över hela Europa. I samarbete med den italienska 

glastillverkaren Bormioli, som tillverkar flaskan, säljs nu detta 

exklusiva vin.

 

Alfavin säljs inte i box. Det röda Monferrato Rosso framställs av 

Barbera d Ásti-druvan. Omdömet är ”intensivt, kraftfullt och 

komplext med en fruktig och fräsch bouquet”. Lukten påminner 

vilda bär med en smaksättning av vanilj.

Monferrato Bianco, det vita vinet, är framställt på chardon-

naydruvan. Omdömet är ”delikat, intensivt, lång eftersmak med 

smak av vanilj”.

Alfa Romeo Spumante Blanc de Noir & Rose är mousserande 

alternativ.

 

Utöver enbart vin säljs även presentförpackningar med en eller 

två flaskor vin samt tillhörande redskap vackert förpackade i 

sammetsklädda lådor. Mer information samt bilder finner du på 

internet under följande adress: www.fahionwine.it alternativt  

www.fashionwines.be

HANS BJURMAN I GÄVLE VAR INTE RIKTIGT NÖJD UTVÄX-

LINGEN PÅ SIN TÄVLINGSBIL, EN ALFA 75 3,0. MAN TAGER VAD 

MAN HAVER TYCKTE DEN GODE BJURMAN OCH BLANDADE 

LITE ALFETTA- OCH 3,0 V6-DREV. HELT PLÖTSLIGT FANNS ETT 

ALTERNATIV TILL SANSLÖST DYRA COLOTTILÅDOR; TRANSMIZ-

ZIONE BJURMAN.

Racing är kul men dyrt även om mycket kan göras enkelt och 

billigt. Jag har länge letat efter en tätstegad växellåda, så när 

jag hittade en Colottilåda som var till salu blev jag intresserad. 

Min fru som vet att jag är försiktig med pengar frågade inte ens 

vad den kostade utan tyckte jag skulle köpa den om jag behövde 

den. Problemet löste sig självt, då lådan såldes med bilen den 

satt i innan jag hann slå till.

Letade då drevsatser på nätet, vilket varken var billigt eller lätt. 

Ett alternativ var att ändra slutväxel, även om det inte skulle 

göra situationen så mycket bättre. Ettan och tvåan skulle bli 

startväxlar med de tre övriga kvar att rejsa med, varav femman 

används en gång per varv.

 

Fick då en idé om att plocka ihop en egen låda med olika drev. 

Ingen verkade ha gjort det tidigare, sökningar på nätet blev 

resultatlösa. Pratade med kompisar varav en del trodde på min 

idé medan andra flinade lite…

Tittade på olika lådors drevsatser och kom fram till att en 

Alfettalåda hopparad med min 75 3,0-låda borde vara optimal. 

Jag klurade, räknade och funderade. Frågorna var många. 

Skulle det passa, kommer det att hålla? Det skulle bli billigt i 

alla fall. En kompis hade en slaktad Alfettalåda liggandes i sin 

baklucka för transport till tippen. Vid en närmare titt visade 

det sig att dom var helt rätt gällande utväxlingar. Hade även 

gentjänster att räkna med, då jag hjälpt en granne lägga plåt-

tak.  Den grannen arbetar på en reparationsverkstad med bra 

resurser och ville gärna hjälpa till. 

Jag lämnade en påse drev med några skisser som den gode 

grannen ”trodde han förstod”. Ettan och tvåan är från 75 3,0. 

Alfettans trea blir trea, 75-lådans tredje växel blir fyra och slut-

ligen tjänstgör Alfettans fyra som femma. Problemen bestod 

framförallt av att dela trean och fyran samt byta plats och svar-

va bort femman drev som sitter ihop med backen och svarva ur  

fyrans drev som skulle pressas på  och låsas  med tigsvetsen. 

Dreven skulle även lättas för att underlätta växlingarna. 

Lådan skruvades ihop med några stora frågor kvar. Skulle det 

fungera, skulle det hålla? Utväxlingen blev 200 km/h vid 6600 

v/min på femman, 170 km/h på fyran, 150 km/h trean, 120 på 

tvåan och goda 70 km/h på ettan. 

Efter fyra tävlingar och några banmöten känns det mycket opti-

malt och framförallt håller grejerna. Det är en perfekt låda ihop 

med en 75 3,0. Med V6:ans vrid kan jag välja mellan att gå på 

vrid eller toppeffekt.

Nu fattas bara en stabil förare. Min gamla rallyteknik är lite 

för brutal och osäker men det går i alla fall fort och det är helt 

enkelt skitkul!

En påse blandad växellåda, tack!

TEXT: HANS BJURMAN, NR. 66 I CORSASERIEN

BEARBETNING: STAFFAN ERLANDSSON
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1

2

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

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

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

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

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

12/13 10

17 16

23

19

18

20

21

KLUBBSHOPPEN

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

19 ALFA ROMEO-PIN
13 MM 
35:- (45:-)
Visa dina vänner vilken bil du kör! Pin med 
4-färgslogo.

20 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.

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

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

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

24 PARAPLY
(EJ PÅ BILD)
195:- (295:-)
Stort rött paraply med Alfa Romeo-loggan i 
vitt. Trähandtag och röd handlovsrem.

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 PIKÉTRÖJA CLUB ALFA ROMEO 
HERR S-XL & DAM 36-40 
275:- (325:-)
i mycket hög kvalitet. Röd med texten Club 

3

6

78 22

5

4

KLUBBSHOPPEN

Alfa romeo broderat i vitt på bröstet samt 
vita linjer i sidan. Finns som både dam- och 
herrmodell.

4 FICKLAMPA MED DYNAMO
95:- (120:-)
LED-ficklampa med inbyggd dynamo, ett par 
snabba tryck på handtaget så är den laddad 
och klar att användas. Helt oumbärlig att ha i 
handskfacket! Clublogo tryckt i vitt.

5 BÄLTE MED VERKTYGSSPÄNNE
295:- (330:-)
Coolt bälte med verktyg i spännet. Skruvmejsel, 
stjärnmejsel, 10-ans hylsnyckel och ölöppnare. 
Varför ha verktygslåda längre?

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

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

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

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

10 KLUBBSTREAMER, GUL
INVÄNDIG/UTVÄNDIG 
20:- (30:-)
med texten Club Alfa Romeo, för invändig 
eller utvändig montering.

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

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

9
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9 ALFA ROMEO ALFETTA
AV GIANCARLO CATARSI
PRIS 275:- PLUS FRAKT
Faktaspäckat om vår älskade sportsedan.

Text på Italienska, bilder i färg och svartvitt. 

95 sidor

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

50 talet baserade på 1900-modellen. Mycket 

udda bilder och skisser du inte sett förr…

Text på italienska, bilder i svartvitt. 81 sidor.

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

presenteras den tunga sidan från 20-talet till 

1988 då den sista skåpbilen rullade ut. Visste 

du att det fanns Alfa Romeo Trådbussar i 

Stockholm på 50-talet? Text på engelska, 

unika bilder i svartvitt. 109 sidor

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

det flera bilar med samma chassinummer… 

Individuell historia och tävlingshistoria så långt 

möjligt om varje enskild TZ. Författaren (blyg-

sam fransos) ser detta som det ultimata ver-

ket om TZ:an. Nåja…

Text på engelska, riktligt med bilder i färg och 

svartvitt. 320 sidor.

NOSTALGIA&BÖCKER

16

17

15

18

1411 12 13

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

måste veta om Giulietta sprint. Vad fanns 

det för till exempel för original tillbehör till 

Sprinten? Som bonus medföljer ett nytryck av 

instruktionsboken till Sprinten.

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

vitt. 96 + 60 sidor

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

”Giluiettabibeln” på engelska. Här finns allt 

om Giulietta plus intervjuer med folk som var 

med och utvecklade, färgkombinationer inte-

riör-kaross och leveranslistor på bilarna.

Text på engelska, bilder i svartvitt och utvik 

i färg. 191 sidor

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

ning 1968-2003 som bildesigner. Mycket 

fräcka bilar – bilder är det ju många av.

Text på engelska, lyxbilder i färg. 192 sidor

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

rikt illustrerat praktverk.

Text på engelska, bilder mest i svartvitt. 380 

sidor

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

visar allt om Bertone då, nu och imorgon.

Ett samlarobjekt.

Text på engelska och italienska, bilder i svart-

vitt och färg. 204 + 176 sidor 

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

värt. Se och hör Alain de Cadenet köra och 

prata om ett antal klassiska Alfa Romeos. 

Mycket intressant. 98 minuter lång.

NOSTALGIA&BÖCKER

BILBÖCKER TILL CLUB ALFA ROMEOS 
MEDLEMMAR – EN MÖJLIGHET.

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

ligt så länge lagret räcker. Lagret kommer att 

fyllas på om och när behov finnes. Sortimentet 

kan också ändras hur som helst. Har du några 

speciella önskemål så hör dig till Björn Nilsson 

040-42 32 29 eller

BOKHYLLAN@ALFAROMEO.ORG 

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

040-42 32 29 eller

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

på vad porto/bussgodsfrakten kostar. Boken/

Böckerna reserveras då för dig. Sedan har 

du en vecka på dig att betala din order till 

Klubbens postgiro 228541-9 när pengarna 

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

veckors leveranstid. Vi gör på detta vis för att 

slippa outlösta försändelser, efterkrav och 

postförskottsavgifter. Välkommen med din 

beställning eller förfrågan.

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

mycket informativ. Tyngdpunkten ligger på 

bilarna från efter andra världskriget fram till 

156 modellen. Text på engelska, bilder över-

vägande i färg.

1
2

3

4 5 6

7 8 9
10

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

Romeo kan exklusivt erbjuda denna i Sverige. 

Beskriver märkets historia i kort och innehål-

ler mycket bilder på udda och okända Alfor 

som man sällan eller aldrig sett. Behandlar 

bilar fram till och med Alfetta Serien.

Även mycket 30 - 50 –tal samt tävlingsbilder. 

Text på engelska, bilder i svartvitt.

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

Owner ś bible. Mycket tekniska tips varvat 

med historik.

Rikt illustrerad. Även Informativ för de som 

har Spica Insprutning. Text på engelska, bilder 

i svartvitt.

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

Nick Mason har en stor samling med racer-

bilar dessa har hårdtestats på racerbanan.

Resultatet finns i fotoform i boken och i ljud-

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

och skruva upp, se sedan gåshuden…

Text på engelska, rikt illustrerad i färg.

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

Den kompletta historiken över en av de popu-

läraste Alforna. Även information om att 

bygga om sin bertone till banbil. Ett kapitel 

handlar om Sverige… Rikt illustrerad i färg och 

svartvitt, text på engelska.

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

Spider på femtiotalet går vidare med sextiota-

lets rundhäckar, sjuttiotalets flathäckar, åttio-

talets ankstjärtar för att sluta med nittotalets 

916 spider. Text på engelska, bilder i färg och 

svartvitt.

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

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

sarmotorer med fyra tändstift.

Mycket är dock applicerbart även på andra 

motorer. Kapitel om växellådor och väghåll-

ning också.Text på engelska, bilder och dia-

gram i svartvitt. 112 sidor

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

lerna, Duetton/Spidern 1966-1991.

Mycket om de olika modellerna även USA-spe-

cifikationerna. Text på engelska, bilder i färg 

och svartvitt. 95 sidor
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Antag nu att man frångår tillverkarens rekommendationer och 

ställer in spelet till 0.25 mm! Då påbörjas ventilöppningen redan 

vid 15 grader, enligt den röda linjen i bild 4, och ventilen stänger 

lika mycket senare, så förvisso blir öppningsvinkeln hela 70 gra-

der större. – Men, lyftkurvan visar att mellan 15 och 50 grader 

rör sig ventilen obetydligt, vilket innebär att den inte släpper 

förbi nämnvärt med gas, utan snarare fungerar som en otät 

ventil! Läckande ventiler ger ingen effektökning, utan sannolikt 

kommer motorn att gå sämre med mindre ventilspel!

 

Bild 4. Första delen av lyftkurvan från bild 3. Blå linje indikerar när ventilen börjar lyfta om 
ventilspelet är 0.5 mm, röd linje om spelet är hälften så stort.

Motorer där Alfa föreskriver 
Lodge tändstift, går sämre 
eller havererar med stift av 
andra fabrikat.
– Vad? Detta har redan behandlats i KB 2003-3! För nytillkomna 

eller glömska läsare, så här ligger det till: Golden Lodge 2HL 

har fyra sidoelektroder, bild 5. Gnista bildas vid en av dessa. 

När denna sidoelektrod slitits så att avståndet är mindre vid en 

annan elektrod flyttar gnistan dit. Livslängden bör därför bli 

god, vilket förmodligen är Lodge-stiftens enda fördel. 

Bild 5. Golden Lodge tändstift med fyra sidoelektroder.

En gammal myt säger att stift av andra fabrikat resulterar i hål 

i kolvtoppen, bild 6. Alltså skulle världens stora tillverkare av 

tändstift, under flera decennier envist fortsatt att marknads-

föra stift som förstör Alfamotorer, för en marginell ökning av 

sin försäljning? – Utan hänsyn till vad ett sådant förfarande 

skulle ge för följdverkningar i form av skadeståndskrav och 

dålig publicitet?

Det finns två tänkbara orsa-

ker till att konventionella 

tändstift skulle kunna ge 

kolvskador:

1. Bilägaren har satt i stift 

med för lågt värmetal. Detta 

kan ge spikning, hög tem-

peratur och tryck, som kan 

skada kolvar i vilken motor 

som helst. Självklart måste 

man se till att värmetalet är 

korrekt för motorn.

2. Värmetalet är rätt, men stiftet har en utskjutande mittelek-

trod, bild 7. Sådana stift har liknande effekt som om tändningen 

höjdes med 3-5 grader, något som kan resultera i högfartsspik-

ning, med stor risk för kolvhaveri.

Rätt stift, av vilket som helst 

känt fabrikat, kan med fördel 

användas om värmetal och 

elektrodutförande är i enlighet 

med tillverkarens rekommen-

dationstabeller. Fig 8 visar ett 

sådant från NGK. Som många 

Alfisti har upptäckt fungerar 

dessa ofta märkbart bättre än 

Lodge-stiften!

Bild 6. Kolv som utsatts för okontrollerad 
förbränning, ’’spikning’’.

Bild 7. Tändstift med utskjutande mittelektrod 
kan vara förödande i en Alfa-motor.

Fig 8. Rätt typ av stift för många äldre Alfa. I detta fall NGK B7EVX t v, BR7ES t h. 
Tyvärr, R står inte för Racing, utan betyder Resistor, ett inbyggt avstörningsmotstånd.
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En stor skruv är en bult.
En envis missuppfattning. Alla gängade fästelement är skru-

var, oberoende av om de sitter i ett urverk eller håller hop 

en järnvägsbro. Det som håller hjulen på plats är hjulskruvar, 

eventuellt pinnskruvar och muttrar. En bult har en skalle men 

inga gängor, och är sällsynt... Bild 1 visar två skruvar av olika 

dimension!

Bild 1. Två typiska skruvar, inte en bult i sikte!

Vikbrickor under muttrar 
och skruvar är absolut 
nödvändiga för att inte 
skruvförbandet skall lossa.
Snarare tvärtom! Ett normalt skruvförband bygger på att skru-

ven sträcks vid åtdragningen, så att den fungerar som en fjäder 

och ser till att den själv och muttern inte släpper taget. Så länge 

förspänningen i skruven finns kvar lossar inte ett rätt utfört 

skruvförband. För att vikbrickor skall kunna bockas måste de 

göras av ganska mjukt material. Detta kan tryckas samman 

av kraften i skruven, bli tunnare, varvid förspänningskraften 

minskar och bidrar till att skruv/mutter lossar. Ju tjockare och 

mjukare plåt brickorna är tillverkade av, desto värre.

En fjäder blir hårdare 
om den härdas.
’’Hårdheten’’ hos en fjäder bör kallas fjäderkonstant, och talar 

om hur stor kraft som behövs för att trycka hop den en viss 

sträcka. Exempelvis 100 N/mm, 10 kp/mm eller 560 lb/inch. 

Fjäderkonstanten påverkas av fjäderns dimensioner och av 

elasticitetsmodulen ε, vilken är en materialkonstant som inte 

kan påverkas genom värmebehandling. Härdning behövs av ett 

annat skäl, nämligen för att materialet inte skall deformeras 

permanent då fjädern trycks hop. Den korrekta benämningen på 

en “spiralfjäder” är för övrigt skruvfjäder, bild 2.

För att få ut max effekt gäller 
det att använda så litet 
ventilspelet som man bara 
vågar!
Ja, det skulle man kunna tro! Litet spel innebär ju att ventilerna 

öppnar tidigare och stänger senare, och ju längre ventilerna 

är öppna, desto högre effekt, eller hur? Tyvärr är det inte så 

enkelt. Bild 3 visar en typisk lyftkurva för en standardmässig 

kamaxel. Rekommenderat ventilspel är 0.5 mm, vilket innebär 

att ventilen börjar öppna vid vinkeln 50 grader. – Men, i början 

och slutet av ventillyftet befinner vi oss på den s k rampen, där 

kamkurvan öppnar ventilen mycket långsamt, för att få lyftrö-

relsens start och stopp att ske mjukt och tyst. 

Bild 3. Så kan en kamaxels brutto-lyftkurva se ut. Ventilen börjar öppna först då lyftkurvan 
nått upp till samma värde som ventilspelet. 

FLER FELAKTIGA FÖRESTÄLLNINGAR 
FULLSTÄNDIGT FÖRSTÖRDA

Bild 2. Dessa skruvfjädrar kan ha 
utsatts för olika former av värme-
behandling, men har samma fjäder-
konstant, är lika ’’hårda’’.
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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

BENGTSSON ÖSTEN GIULIETTA SS MÖRKBLÅ 1962

BERGLUND THOMAS 166 3,0  2004

BERGSTRÖM STEFAN   

BERTILSSON JOHAN   

BJÖRNTORP SVEN 159 2,4JTDM  2007

BOM ERIK 156 2,0 TS SVART 

BYGDEMAN MATS   

CARLBORG ERIK   

CARLSSON JAN   

DROTT ULF SPIDER 3,0  1997

EDSTRÖM JONATAN 164 3,0 RÖD 1992

EMILSSON PER   

FADUM OLE   

GREVE MIKAEL 155 M.GRÅ 1993

GUSTAFSON HENRIK   

HABENICHT MATTIAS   

HEDMAN JOHAN 147 2,0 TS RÖC 

HOLMDAL ROBERT GTV6 RÖD 1983

HULTMAN ANNELIE 156 2,0 TS SVART 

JADEMARK LOTTA 156  2000

JEPPSON ANDER 159 1,9 JTD RÖD 2007

JOHANSSON BO 156 SW  2000

JOHANSSON EDDIE   

JONSSON RONNY 166 2,0TS MÖRKBLÅ 2000

KLINGOFSTRÖM PETTER 159 1,9 JTDM TITANGRÅ 2007

KRISTIANSEN PETER 156  1998

  166  1999

LABRÅTEN LARS-OLOF SPIDER 3,0 RÖD 1996

LAGERSTRÖM KRISTOFFER 166 GTJ BLO OLANDESE 1975

LARSSON BJÖRN   

LARSSON PATRIK 33 1,7IE MÖRKBLÅ 1991

LINDE KJELL GT 2.0 RÖD 2005

LOBRINKER PETTER   

LUNDGREN NIKLAS 156 2,0 TS VINRÖD MET. 2001

NIKLSSON HÅKAN SPIDER RÖD 2000

NYGREN GLENN   

PETTERSSON LARS-GUNNAR SPIDER  1988

POSTRUP LARS ALBIN 156 1,8 TS SW SVART 2002

RAAK JOHAN GT SVART 2004

ROTARSKI ROBERT   

RYDMARKER SOLWEIG GT RUBINRÖD MET 2005

SAHLSTRÖM JOSEFINE BRERA 2,2JTS SVART 2006

SKOGLUND KARL-JOHAN 147 GTA RÖD 2003

SPETS HANS O 166 3,0 PERLEMUTT GREY 1999

TERKELSEN ATLE 164 3,0 SVART 1996

TRANLÖV MARTIN 75 TS  1988

WENNERGREN FILIP 156 SW ROSSO/NERO 

  155 TS BIANCO/NERO 

WIDING MATS 164 V6 SVART 1993

ÅKESSON HÅKAN   

ÅLSTIG JAN-ÅKE   
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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

Skicka in viktiga datum för träffar, aktiviteter m.m. till: nyheter@alfaromeo.org så vi får en komplett agenda för 2007.

SOMMARFEST I SKÅNE



Bränsleförbr bl körning 8,7 (2,0 JTS)–12,4 (3,2) l/100 km. CO2 208–295 g/km Miljöklass 2000. 
3 års Vagnskadegaranti • 2 års Nybilsgaranti • 3 års Lackgaranti • 8 års Rostskyddsgaranti

Alfa Romeo GT
All den sportiga aggressivitet en Coupé kan ha finns i Bertones raffinerade linjer. All den 
elegans som kännetecknar en sportlimousine, och komforten och de oväntat stora utrym-
men du finner hos en familjebil. Hos Alfa GT finns allt du önskar fast ännu mera. Beauty is 
not enough. www.alfaromeo.se

Vill du göra intryck?

Alfa
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