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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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+ tält till många träf-

far och möten, packar 

och skickar, beställer 

m.m. Samt arrang-

erar den uppskattade 

Taxingeträffen.

Staffan Erlandsson 

- som vår fantastiska 

redaktör! Han skriver, 

förmedlar nyheter och 

gör reportage med stor 

glädje och brinnande 

intresse. Hans arbete är enormt uppskattad och ger oss mång-

en trevlig lässtund.

Wille Roos - för sitt stora engagemang! Spider / Veloce-register, 

trevliga och roande resereportage från Spiderträffar runt om i 

Europa. För den tillgång han är för våra medlemmar, alltid snabb 

att svara och hjälpa folk som undrar något rörande Spider.

Jag hoppas att ni bär era nålar stolt och känner er hedrade!

 

Sen hände det sig dessutom att stämman valde mig på ytterli-

gare ett år som er Ordförande!

Känner mig både rörd och glad här ikväll, ser det som en stor 

ära och jag skall göra mitt bästa. Det här betyder ju förstås att 

ni måste stå ut med mig i 12 månader till då...

 

Nu önskar jag er alla en riktigt God Hjul och ett Gott Nytt 

2008!

CIAO / FRK ORDFÖRANDE

KLÖVERBLADET

LEDAREN
YTTERSPALTEN
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RÄKENSKAPSÅRET FÖR CAR 2007 ÄR SLUT!

ANS. UTGIVARE STYRELSEN GENOM

ANNICA NILSSON

REDAKTIONEN

ADRESS:

KLÖVERBLADET 
ATT; STAFFAN ERLANDSSON

TEL. HEM: 08-656 38 39

MOBIL: 0707-38 03 67

MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

REDAKTÖR & AD

THOMMY LEHRGRAFVEN
FORNMINNESVÄGEN 40, 

540 16 TIMMERSDALA

TEL: 076-128 78 00

TEL. HEM: 0511-811 27

MAIL: REDAKTOR@ALFAROMEO.ORG

NYHETSREDAKTÖR

STAFFAN ERLANDSON
ÖSTUNA LUNDA, 741 94 KNIVSTA

TEL. HEM: 018-38 72 95

MOBIL: 0707-38 03 67

MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

KORREKTUR

VIKING PALM
BLÅBÄRSGATAN 4, LOMMA  234 43

TEL. HEM: 040-41 02 31

MOBIL: 070-273 88 15

MAIL: VIKING.PALM@TELIA.COM

REDAKTÖR MOTORSPORT

BENGT-ÅCE GUSTAVSSON
TEL: 0703-40 93 00

MAIL: BENGAN@RACEFOTO.SE

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

MAIL: KASTAJELUND@SWIPNET.SE 

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

MAIL: ORSO@BREDBAND.NET

ANNONSERING

TORBJÖRN WULF
TEL: 0734-25 72 21

MAIL: TORBJORN@RACELANE.SE

PRODUKTION: THOMMY LEHRGRAFVEN

TRYCK: GRAFIKERNA LIVRÉNA 

I KUNGÄLV AB
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CLUB ALFA ROMEO C/O ANNICA NILSSON, 

NYGATAN 53, 903 31 UMEÅ

STYRELSEN 2007

ORDFÖRANDE

ANNICA NILSSON
NYGATAN 53, 903 31 UMEÅ

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

MOBIL: 0706-66 76 86

MAIL: ORDFÖRANDE@.ALFAROMEO.ORG

FREDRIK LAVESSON
VÄSTERBY BACKE 26, 163 75 SPÅNGA

TELEFON: 08-38 23 18,

MOBIL: 0703-53 58 59

MAIL: SEKRETERARE@ALFAROMEO.ORG

KASSÖR

ROLF CARSTENS
BERGABOVÄGEN 7, 133 37 SALTSJÖBADEN

TELEFON: 08-747 85 34,

MOBIL: 0736-42 48 70

MAIL: KASSOR@ALFAROMEO.ORG

RICHARD ELIASSON
RYDSGATAN 318 B, 584 39 LINKÖPING

TELEFON: 013-17 46 66

MOBIL: 070-571 87 78

MAIL: 

RICHARD.ELIASSON@ALFAROMEO.ORG

BO M HASSELBLAD
HJÄLMSÄTERSGATAN 2 C,

582 17 LINKÖPING

TELEFON: 013-10 13 30

MOBIL: 0739- 415 301

MAIL: BO.HASSELBLAD@TVC.SE

JAKOB THORSTEINSSON
MELLERSTA STENBOCKSGATAN 19D,

254 37 HELSINGBORG

TELEFON: 042- 21 91 91

MOBIL: 0702-278 885

MAIL: 

JAKOB_THORSTEINSSON@HOTMAIL.COM

KLUBBMÄSTARE ÖST

ÅKE NYBERG
SANDBROVÄGEN 28, 183 30 TÄBY

TELEFON: 08-83 47 83

MOBIL: 0708-40 74 07

MAIL: AKE.NYBERG@ALFAROMEO.ORG

KLUBBMÄSTARE VÄST

STEFAN WERNER
MAIL: STEFAN.WERNER@TELIA.COM

STEFAN SWEDBRATT
MAIL: STEFAN.SW@TELIA.COM

BANMÖTESANSVARIG

FREDRIK MALMBERG
VETEGATAN 16

582 53 LINKÖPING

TEL: 013-104 205

MOBIL: 0733-58 36 57

MAIL: FREDRIK.MALMBERG@UTKLIPPAN.SE

KANSLI/MEDLEMSFRÅGOR

VAKANT
MAIL: MEDLEM@ALFAROMEO.ORG

WWW.ALFAROMEO.ORG

MANUSSTOPP
MANUSSTOPP 2008 ÄR SENAST 10/1, 10/3, 10/5, 10/7,10/9 OCH 

10/11. REDAKTIONEN UPPSKATTAR OM MATERIALET SKICKAS 

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

ARBETSBÖRDA ÖVER NÅGRA FÅ DA GAR OM ALLA SKICKAR IN 

SITT MATERIAL SÅ SENT SOM MÖJLIGT.  

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

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

ATT BILDERNA HAR GOD KVALITET OCH EN UPPLÖSNING PÅ 

300DPI. OM BILDERNA ÄR SPARADE SOM JPG, MÅSTE DE VARA 

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

OCKSÅ EMOT PAPPERSBILDER OCH CD.

Oj vad tiden går, vips var det november och dags för Årsmöte!

Har precis kommit hem från detta möte och Bilsportmässan i 

Älvsjö.

Lördagen spenderades på mässan och naturligtvis en hel del i 

vår fina klubbmonter. Där glänste en racing-164:a och en racing-

156:a ikapp med en Zagato SZ och den Giulietta Spider som 

vann årets renoveringutmärkelse, samt alla klubbmedlemmar 

förstås. Stort tack till er som jobbat och slitit med mässan och 

montern! 

Senare på kvällen hade jag nöjet att hälsa 60 stycken medlem-

mar från hela landet välkommna till CAR ś årsmöte 2007, som 

hölls på Royal Star Hotel, nära Mässhallarna. Protokoll från 

årsmötet kommer att finnas i detta Klöverblad så att alla kan ta 

del av det. Men jag tänkte skriva lite skvaller från mötet redan 

här så får ni som fotat och gjort observationer under lördagen 

och kvällen ta vid på andra sidor i tidningen.

Nya ledamoter i styrelsen valdes: Stefan Swedbratt, Stefan 

Werner och Micha Forsgren och de hälsas hjärtligt välkomna. 

Rolf Carstens omvaldes som kassör, Bo Hasselblad valdes till 

sekreterare, Åke Nyberg omvald ledamot.

Valberedningen: Björn Nilsson och Fredrik Sigbjörnsson blev 

omvalda ett år till.

Vi får nya revisorer nästa år, valberedningen har sökt med 

kikare och lupp för att hitta 2 nya kompetenta personer till 

detta. Våra nuvarande revisorer har ställt upp i över 10 år och 

ville bli avlösta. Hälsar härmed Hans-Peter Magnusson och Lars 

Tersmeden välkomna till denna post i klubben.

Fredrik Lavesson och Richard Eliasson har valt att avsluta 

sitt arbete i styrelsen och pyssla med annat på sin fritid. De 

avtackades med boken ”Bertone 90 Years” i 2 band, en stor 

kram samt en flaska Alfa Romeo vin (rosso) som vår Alfavän 

Vernon Pedersen från Danmark varit snäll att ”langa” hit till 

Stockholm.

3 stycken Förtjänstnålar i guld delades ut till 3 enastående 

personer:

Henrik Sehlbo - för sitt suveräna jobb och oerhörda slit 

med klubbregalia och postorder! Han släpar runt alla grejor 

Då var det snart slut på 2007, ett år som genererat sex fullmatade 

utgåvor av Klöverbladet. Förhoppningsvis har det varit trevlig läs-

ning!

Själv är jag mest nöjd över att jag äntligen fått min 75 TS på rull 

efter renovering. Blankt papper på bilprovningen. Nu återstår 35 

mil innan topplocksbultarna ska efterdras och jag får börja gasa 

på riktigt. Det är en fröjd att få åka med nyrenoverad motor och 

dessutom portad topp. Klar skillnad i vrid och prestanda. Återstår 

lite montering av golvmattor och ljudisolerande material för att 

höja den till bruksfordon så att dottern kan åka med utan att bli 

hörselskadad. Kanske en radio också, så man kan lyssna på P1 under 

långresor…

GTV6:an som ni kan läsa om på annat håll i tidningen ska också få 

sig en omgång i vinter.  Banmöteskalendern för 2008 ser onekligen 

intressant ut, och jag tror GTV6:an skulle trivas på samtliga banor. 

Gammel-GTV:n ska få ny casterstagpotta samt förgasarbyte, innan 

den ska säljas eftersom den bara samlar damm.

Besökte Bilsportmässan sista helgen i november. Klubben var 

representerad av ett antal frivilliga som ställde upp med både tid, 

material och fordon. Förhoppningsvis breddar detta klubben med 

nya medlemmar eller nya märken på våra banmöten. Mässor är 

även intressanta som kontaktskapande träffar och även som upp-

slag på nya reportage. Åke Nyberg blev fast i en lång diskussion 

med en attaché från italienska ambassaden som ondgjorde sig över 

den skandinaviska marknaden. Förhoppningsvis kan det leda till en 

intressant intervju. Har du tips eller önskemål om reportage så får 

du gärna höra av dig.

Inför 2008 är det bara att börja skriva. Känn ingen som helst tvekan 

inför att fatta tangentbordet och knacka ner några rader om den 

träff du just varit på, hur fina dina förgasare blev efter renovering-

en, hur du fick tag på flång nya värmesköldar till grenröret på din 75 

TS trots att de utgått för länge sedan eller om din renovering/vin-

tersyssla. Det har poängterats förr och jag gör det igen; KB skrivs 

av medlemmar för medlemmar. Eller för att säga det på ett annat 

sätt; vi grejar inte att fylla 50-60 sidor på egen hand.

I detta nummer börjar jag med lite garagereportage. Det finns 

mängder av intressanta vagnar som står och får sig en översyn 

i svenska garage. Känner du till någon bil så gör samma lika och 

skicka in. Min uppfattning är att Club Alfa Romeo har en väldigt 

stor andel självskruvande medlemmar. Nivån på många av dessa 

renoveringar är oerhört hög, framförallt med tanke på att många 

av delarna har utgått på grund av ålder. Då vintern är här passar 

det dessutom bra med sådana reportage, eftersom träffarna blir 

lite färre under denna del av året.

Jag vill samtidigt passa på att välkomna nya styrelsemedlemmar 

samt tacka de som avgått. Förhoppningsvis kommer det en pre-

sentation av dessa herrar och damer i nästa nummer av KB. Till 

dess får jag önska alla en God Jul och ett Gott Nytt samt tacka för 

det trevliga Alfa-år som snart tagit slut. Slutligen kan jag tipsa om 

att deltagande i Björns Hjulnötter kan vara bra. Enligt vissa rykten 

finns det priser att hämta…

N Y H E T S R E D A K T Ö R E N  F U N D E R A R
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INFORMATION&AKTIVITETER INFORMATION&AKTIVITETER

Club Alfa Romeos 
Renoveringsutmärkelse

Instiftad vid årsmötet 2005.

För att uppmuntra till fina ordentliga upp-
rustningar och renoveringar av ”äldre” Alfa 
Romeo bilar har klubben instiftat en belöning 
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. 

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

Pristagare utses, meddelas och premieras på 
årsmötet.

Samma bil kan endast delta en gång.

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

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

RAPPORT FRÅN KANSLIET:

omsorg om dig & din bil

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

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

Den något lugnare perioden med avställda bilar, men före för-

hoppningsvis blanka havsfjärdar närmar sig. En slags återhämt-

ning och omladdning efter sommarens höga puls.

För kansliet innebär det mindre lugn och stillhet. Nu är det 

förnyelse av medlemskap och när vintern är som bäst i februari 

- mars skall alla inbetalningar sorteras in på rätt person Det 

finns några lyckliga vars betalning har ”kommit bort” två år i 

rad. Tala om Moores lag! Jag brukar få glada tillrop med kom-

mentar ”… som vanligt!”

Dessutom har hustrun och jag inhandlat en sommarstuga på 

192 kvm på Österlen som troligen kommer att ta en del tid i 

anspråk framåt. Som vinterförvaring för skånebilar utan skyd-

dande tak har den börjat fungera. Den innehåller en del ”all-

männa samlingslokaler” så jag hoppas kunna träffa fler Alfisti 

där nere… En ny KulTur leker mig i hågen. Ska kontakta Johan 

Svensson i frågan! 

Härom natten satt jag och vaktade eBay. Auktionen på det sak-

nade vänstra blinkershuset gick ut kl 01:33. Det är det enda jag 

hittat under två år. 01:34 var det mitt för 560 US$! Nu har alla 

delarna till 2600:an kommit så vi ska dra plåt. Hoppas kunna få 

den körbar till sommaren, men jag är troligen lika optimistisk 

som alla andra för vilka det tar sju år att få ordning på bilen.

Som framgår av styrelsens rapportering så är ekonomin under 

kontroll. Vi har jobbat en hel del med att sänka kostnaderna på 

våra fasta aktiviteter, typ KB. Trots att vi gjort en hel del extra 

i år så har vi kunnat bevara en bra kapitalbalans i klubben. Det 

är ju så enkelt som att det behövs pengar för att kunna göra 

roliga saker.

Den tid som eventuellt blir över tänkte jag försöka förbättra vårt 

utbud av medlemsförmåner. Med hemsidan så öppen som den 

är så tror vi att det behövs mera godis till vårt medlemskap.

En bön har jag: ANMÄL NY ADRESS OM NI FLYTTAR! 

Varje nummer får jag ett antal i retur med påskrift 

”Avflyttad, eftersändning upphört”. Det kan vara gan-

ska knepigt att hitta er och jag vet att ni saknar er tid-

ning!

Jag vill samtidigt passa på att tacka klubbmedlemmar-

na för det fortsatta förtroendet för 2 nya år i styrelsen.

Buono Natale!

TEXT & FOTO: ROLF CARSTENS

EN AV VÅRA HEDERSMEDLEMMAR, ARNE 

ANDERSSON,HAR HASTIGT LÄMNAT OSS VID 72 ÅRS 

ÅLDER.

ARNE BLEV TIDIGT MEDLEM OCH KOM ATT UNDER 

EN LÅNG TID MEDVERKA I STYRELSEN I OLIKA FUNK-

TIONER, BL.A VAR HAN ENTUSIASTISK PÅHEJARE 

FÖR ATT BÖRJA MED

BANKÖRNING I LITEN SKALA. FAVORITBANA VAR DEN 

GAMLA SVIESTADSBANAN, MEN ÄVEN KARLSKOGA 

FANNS MED I BILDEN.

ARNE HADE ÄVEN ETT BRINNANDE INTRESSE FÖR 

MOTORCYKELTÄVLINGAR OCH HAN DELTOG GÄRNA 

SJÄLV MED SIN NSU RACINGHOJ.

BLAND ARNES ALFOR (OCH DOM BLEV MÅNGA 

GENOM ÅREN) FANNS BL.A GIULIETTA SPRINT -55 

OCH EN BERLINA -61, MEN ÄVEN EN ALFA SUD FRÅN 

-83.

VI MINNS ARNE SOM EN FIN OCH ENTUSIASTISK 

KOMPIS OCH TÄNKER MED DELTAGANDE PÅ HANS 

FAMILJ I DENNA SVÅRA STUND.

 

LARS-OLOV ENGLÉN

In memoriam
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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.

VÄST

Bremen Classic Motorshow anordnas 1-3 feb nästa år. Där bru-

kar finnas c:a 500 utställare av äldre bilar och motorcyklar. 

Denna gång blir det bl.a. en specialavdelning med Bugatti där 

bl.a. en Royale kommer att visas. 

Mer info hittar Du på www.classicmotorshow.de.

Vi är några i CAR Väst som planerar att åka dit och inbjuder nu 

Alfisti från hela landet att följa med.

Tanken är att bila ned via Stena Line Göteborg - Kiel torsdag 

kväll, med ankomst till Kiel fred morgon (1 feb), kostnad 1570:- 

SEK t.o.r. per person i tvåbäddshytt inkl frukost. 

Vi kör sedan de c:a 21 milen ned till Bremen där vi har prelimi-

närbokat ett antal rum på Hotel Ibis, kostnad 89:- € per natt & 

person i dubbelrum inkl inträde på mässan och en del andra 

förmåner. Hotellet ligger på gångavstånd från mässområdet.

Vi har sedan fredag em & kväll samt lördag fm för att besöka 

mässan, bese staden och kanske äta en god middag tillsam-

mans.

Återfärd till Kiel på lördag em, med avgång från Kiel kl 19.00 och 

ankomst till Gbg söndag kl 9.00.

Det finns naturligtvis möjlighet att välja andra resvägar (eller 

stanna kvar längre) för dem som så önskar.

OBS! Det inte är tillåtet med dubbdäck i Tyskland.

Pga hotellsituationen måste vi ha svar om Du är intresserad

senast 20 dec 2007:

stefan.werner@telia.com 

stefan.swedbratt@barcken.se

eller 

jan.solving@telia.com.

eller via hemsidan/Aktiviteter

BREMEN 
CLASSIC 
MOTORSHOW

Alfaclubs italienska piazza med tre skönheter som blickfång, Giulia SS, Berlina 2000 och 
Balocco S.E. Från 2006. Foto: Gunnar Nornemark.

– DÅ VISSTE HON INTE ATT DET VAR BILEN 

SOM SKULLE BLI BERÖMD.

Grahnturismo 
#7 AuktoriserAd 

bilverkstAd FÖr 

 

 
 

reservdelAr, bilservice, 
repArAtion 

och Ac-service.

ostmästArgränd 6, ÅrstA. tel: 08-915265

 Följ med på 
resan till Italien

8 dagar
15/7 – 22/7 2008

för bilentusiaster 
med besök på vingård

och världens 
största bilmuseum 

och en dag med Formel 1!

15/7 Flyg med Ryanair från Nyköping till Milano. Vår svenska buss möter vid 
flygplatsen i Bergamo 20.35. Transfer till Hotel Arizona i Milano.

16/7 Efter frukost guidad rundtur i Milano och därefter besök på Alfa Romeo-
museet. På kvällen gemensam middag på en typisk italiensk restaurang.

17/7 Efter frukost åker vi söderut till familjen Scrimaglios vingård som tappar de 
viner som förpackas under etiketten Alfa Romeo. Här får vi en presentation av 
vingården och möjlighet till provsmakning ur hela deras sortiment.
Åter till hotellet i Milano för en kväll på egen hand.

18/7 Frukost på hotellet och därefter en behaglig resa till Mulhouse, beläget 
strax innanför franska gränsen, där vi besöker världens största bilmuseum med 
inte mindre än 400 exklusiva fordon utställda. Entré ingår i resans pris. Efter 
ankomst till hotellet äter vi en gemensam middag.

19/7 Efter frukost reser vi med bussen till Weinheim för nästa övernattning. Nu 
är vi nära Hockenheim där Formel 1-tävlingar pågår. Vi kan ordna biljetter till 
tävlingarna för både lördag och söndag.

20/7 Denna dag är vikt för tävlingsentusiasterna, men för övriga har vi ett 
program med rundtur och besök i Heidelberg. På kvällen hämtar bussen upp och 
vi reser den korta sträckan till Kirchheim för övernattning.

21/7 Frukost på hotellet. På vägen mot Travemünde gör vi ett shoppinguppehåll 
innan vi går ombord på TT-linjens färja till Trelleborg. Tvåbäddshytter och mid-
dag med öl/vin ingår.

22/7 Frukost ombord. Bussen tar oss sedan mot Stockholm för avstigning på 
resp. ort. Lämnar även på Skavsta.

Anmäl Ditt intresse!
Finslipning av programmet pågår.

I resan ingår flyg, buss, hotell med frukost, måltider på vissa ställen.
Biljett till Formel 1 och rundtur i Heidelberg tillkommer.

(Möjlighet att åka buss båda riktningarna finns)
Pris fr. 8.875 kr.

För mer info och bokning kontakta
Stefan, 0512-922 00, 076-216 69 08 

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

Vår verkstad har alfakunnande sedan decennier

www.kjellstromsbilab.se

Club Alfa Romeos medlemmar

och Kjellströms Bilcenters kunder får

500:- RABATT
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ÅRSMÖTEÅRSMÖTE

Club Alfa Romeo Motorsports årsmöte hölls lördagen den 

24 novenber 2007 på First Hotel Royal Star i Älvsjö. Kallelse 

publicerades i Klöverbladet nummer fem 2007 och ett komplett 

paket med handlingar distribuerades via Internet till med-

lemmar med registererade e-postadresser tidigare i veckan. 

Eftersom mötet hölls i går har något formellt protokoll inte 

skrivits ännu, men jag ville ta chansen att i rapportform kort 

berätta vad som tilldrog sig vid mötet.

• 60 röstberättigade medlemmar deltog i mötet och är upp-

 tagna i röstlängden.

• Formalia gicks igenom och Annica Nilsson valdes till mötes-

 ordförande och Richard Eliasson till mötessekreterare. 

 Henrik Selbo och Fredrik Lavesson justerar protokollet och 

 fungerade som rösträknare.

• Richard Eliasson redogjorde för verksamhetsberättelsen för 

 2007 enligt den beskrivning som ingick i årsmötespaketet. 

 Den accepterades utan frågor.

• Rolf Carstens diskuterade föreningens balans- och resultat-

 räkning vilken också accepterades utan frågor. Rolf visade 

 revisorernas rapport. Både förvaltningsberättelsen och 

 revisionsberättelsen accepterades.

• Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

• Medlemsavgiften föreslogs bibehållas vis SEK 395 vilket 

 antogs.

• Verksamhetsplanen för 2008 presenterades av Annica 

 Nilsson och Rolf Carstens och den godkändes. Även den nu 

 godkända verksamhetsplanen ingick i årsmötespaketet.

• Styrelsens förslag att avskaffa famljemedlemskapet gav 

 upphov till en diskussion. Björn Nilsson tyckte inte att sty-

 relsens motivering att det mervärde som en familjemedlem-

 skapskategori skapar motsvarar den administrativa olägen-

 heten och den ökade kostnaden. Hans uppfattning är att det 

 skulle minska klubbens attraktionskraft och påminde om att 

 det inte var så många år sedan som medlemskategorin ska-

 pades. 

 Björn yrkade på att styrelsens förslag skulle avslås. 

 Diskussionen hade förespråkare på båda sidor och omröst-

 ning begärdes. Vid rösträkning framkom att styrelsens för-

 slag antogs med 26 röster för och 20 röster emot.

• Wille Roos motion att hedersmedlemmar och andra med 

 avgiftsbefrielse från medlemsavgift skulle presenteras i 

 Klöverbladet. Styrelsens tillstyrkan och förslag till beslut 

 antogs utan diskussion.

• Till ordförande för det kommande året föreslogs Annica 

 Nilsson av valberedningen. Inga andra förslag fanns och 

 Annica valdes till ordförande ytterligare ett år.

• Till styrelsen i övrigt skulle väljas en styrelseledamot på ett 

 år som ersättare för Richard Eliasson som angivit att han 

 vill avsluta sitt styrelseengagemang. Dessutom skulle det 

 väljas fyra ledamöter på två år.

• Valberedningen hade föreslagit nyval av Stefan Swedbratt 

 som ersättare för Richard samt omval av Rolf Carstens och 

 Åke Nyberg samt nyval Micha Forsgren och Stefan Werner 

 för två år. Samtliga valdes enligt valberedningens förslag 

 och enhälligt. 

• Två revisorer skulle väljas då nuvarande revisorer angivit 

 att de önskade avträda uppdraget. Valberedningens före-

 slog Hans-Peter Magnusson och Lars Tersmeden. Både val-

 des enhälligt.

• Till valberedning omvaldes sittande Björn Nilsson och 

 Fredrik Sigbjörnsson.

• Annica presenterade de medlemmar som styrelsen förslog 

 som mottagare av klubbens förtjänsttecken, tillsam-

 mans med motivering. De föreslagna är Wille Roos, Staffan 

 Erlandsson och Henrik Selbo.

• Under övriga frågor framförde Åke Nyberg att långvarige 

 klubbmedlemmen (medlemsnummer 30) och Alfa--

 beskyddaren Arne Andersson, Järfälla, nyligen avlidit. Lars 

 Englén, som kände Arne Andersson väl, berättade något om 

 Arnes insatser för klubben i tidiga dagar och för bevarandet 

 av Alfor generellt. Andra medlemmar, inklusive Åke Nyberg 

 som nyligen köpt en bil av Arne, förstärkte Lars berättelse. 

 Lars Englén föreslog att klubben skulle sända en lämplig 

 hyllning till Arne Anderssons begravning och erbjöd sig 

 också att närvara vid ceremonin å klubbens vägnar. Mötet 

 beslutade att komma ihåg Arne Andersson på lämpligt sätt 

 och tackade för Lars Engléns erbjudande att representera 

 klubben.

• Därefter tackade ordföranden de närvarande medlemmarna 

 och avslutade mötet vid 19:50.

TEXT OCH FOTO: BO M HASSELBLAD

NOTERINGAR FRÅN ÅRSMÖTET

Micha Forsgren står upp och talar vilket får anses avar artigt! Foto: Jörgen Eriksson

En del av församlingen på årsmötet som avhölls på Rica Hotel i Älvsjö. Foto: Jörgen Eriksson
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Efter årsmötet hölls, som traditionen bjuder, en middag för 

medlemmar med respektive. Det är en tradition som många 

ser fram emot och en av de chanser vi medlemmar har att 

träffa gamla och nya vänner från hela landet. Varje år är det 

många kära återseenden och även medlemmar som av olika 

anledningar inte regelbundet deltar i klubbens aktiviteter har 

en möjlighet att samlas och pratas vid.

Då Bilsportmässan, där klubben hade en monter, pågick sam-

tidigt, valde styrelsen att lägga både årsmöte och middag på 

First Hotel Royal Star, mindre än två minuters promenad från 

mässan. Många tillresta valde också att övernatta på hotellet 

och gjorde helgen till en minisemester i Stockholm. Mässbesök, 

shopping, teater och många andra aktiviteter tillsammans med 

årsmötet gjorde det till en trevlig och avkopplande helg, mitt i 

värsta vintermörkret. Dessutom har klubben många medlem-

mar i Stockholmstrakten vilket gjorde att uppslutningen var 

bra.

Denna gång bjöds en Toast Skagen följt av en utmärkt kyckling-

filé med en välsmakande och färgrik paprikasås. Alla jag talade 

med tyckte maten var väldigt god och välkryddad. Som alla 

vet, kyckling och servering i stor skala är ju inte alltid en lyckad 

kombination, men denna gång var det en fullträff.

Efter middagen fick vi ett besök av den välkände italienska pro-

filen och trubaduren Eddie Oliva. Han underhöll med historier 

om sitt Italien, Amalfikusten där han växte upp, och givetvis 

medryckande musik som ledde många medlemmar till att själva 

ta ton. Åke Nyberg upptäckte en liten grupp Porschemänniskor 

som gömde sig ett hörn av matsalen, hukade över manualer, 

och det gav Eddie inspiration att häckla dessa ”avvikare”.

Ytterligare hjälp, och utmärkt sådan, fick Eddie också av Lars-

Olov Englén och Jörgen Eriksson. Det deltog i ett potpurri av 

operanummer som kommer att stå sig länge i klubbens kol-

lektiva minne! Sedan skall vi inte glömma Rolfs samspel med 

TEXT OCH FOTO: BO M HASSELBLAD

ÅRSMÖTESMIDDAG I ÄLVSJÖ
Eddie, som även inkluderade några solon. Åke Nyberg tog över 

efter att Eddie avslutat sitt uppträdande för att åka hem och 

se slutet på någon italiensk fotbollsmatch. Åke uppträdde som 

någon form av ”finsk skrikare”, vad det nu är. När ni träffar Åke, 

fråga honom och han kanske upprepar sin roll. Håll er dock på 

behörigt avstånd!

Kvällen avslutades med prisutdelning i de olika Challengeklasserna 

för året. Grattis till alla vinnare och lycka till inför nästa år. Vi 

hoppas alla att Challenge fortsätter att växa i styrka och det 

kan komma att ytterligare profilera oss som den ”allomfat-

tande” märkesklubben.

Som traditionen bjuder vid våra gemensamma klubbmiddagar 

såldes lotter och kvällens gemensamma del avslutades med 

dragning av vinsterna. Henrik Selbo, som ju ”sitter på” alla god-

sakerna, höll i dragningen och med det stora utbudet av vinster 

var det många som gick hem nöjda.

Givetvis fortsatta kvällen längre in på natten i baren där det 

säkert berättades både den ena och den andra skrönan, kanske 

utsmyckad med lite egen påhittighet. Jag tror inte jag ljuger 

om alla som var med hade en jättetrevlig kväll och säkert redan 

börjar undra var nästa årsmöte skall hållas, så man kan börja 

planera.
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TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Inflyttning i montern skedde på torsdagsmorgonen. Kassör Rolf 

Carstens med entourage hade fullt upp med att flytta in de fyra 

bilar som medlemmar välvilligt lånat ut. Som representanter för 

klubbens banåka och bilsport kom Micha Forsgrens vassa Alfa 

164 V6 och Sargon Issas skickligt modifierade Alfa 156 i närapå 

STCC-skick. Hans Lindbohms vackra Giulia Spider och Mikael 

Söderströms makalösa monster Alfa SZ fick representera 

övriga fordon i klubben. 

Det hela kompletterades med storbilds-tv där filmer från klub-

bens aktiviteter förr och nu visades, samt det hederliga bordet 

med postorderprylar som klubben har till försäljning.

– Som ideell förening fick vi ett kraftigt rabatterat pris för vårt 

deltagande. Allt som allt hamnar vi på 10 000 kronor för vårt 

deltagande under mässan, säger Rolf Carstens.

Redan under första dagens tidiga förmiddag hade två nya med-

lemmar värvats och en del postorderprylar sålts. Jag hade en 

bild i mitt huvud av kassör Carstens vaggande i gångarna på 

mässan, iförd röd skinnväst med Alfa-logga, ett baseballsträ i 

ATT KUNNA ERBJUDA ÅRSMÖTETS DELTAGARE TUSENTALS KVADRATMETER MED BILSPORT 

INOM 50 METER FRÅN HOTELLET ÄR INTE ILLA. 2007 FÖRLADES ÅRSMÖTET TILL ÄLVSJÖMÄSSAN, 

DÄR DET SAMTIDIGT VAR BILSPORTMÄSSA FRÅN DEN 23 TILL 25 NOVEMBER 2007.

ena handen och medlemsansökningar i andra. Så blev det nu 

inte, vilket bilden nedan visar.

– Det är väldigt många nyfikna som kommer fram och pratar. En 

del är nya namn, men andra ”känner” jag från internet. Det rik-

tigt trevligt att få ett ansikte på namnet från klubbens hemsida 

också, berättar Rolf Carstens.

Mässan har plats för det mesta. Allt från STCC-nyheter till 

bilvaxprodukter fanns representerat. Övrigt av Alfa-intresse 

på mässan var den Alfa 147 (se separat artikel) som ska delta i 

JTCC 2008, samt Mikael Wiklunds otroligt välbyggda GTV som 

parkerats bredvid en like i form av en Ford GT40. Fler entusiast-

klubbar var representerade, och jag inbillar mig att detta var ett 

bra sätt att nå en bredare publik. 

Stort tack till alla inblandade. Många tappra var med och hjälpte 

till, men den gamla devisen ingen nämnd, ingen glömd passar 

här. Ni vet själva vilka ni är!

CAR på

Mikael Söderströms SZ flankerar Issas 156 och Micha Forsgrens 164. I bakgrunden har vi Håkan Andersson och Rolf Carstens i full fart med att representera klubben.

Några av de som gjorde deltagandet på mässan möjligt. Fr.v Sargonis Issa, Juha Grönlund, Rolf Carstens

Rolf Carstens förklarar nyttan med strålkastare på Hans Lindbohms Giulia Spider för nyfiken publik.
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Intressant bygge på Minikaross. Rörram och Honda Civic Type R-motor från brittiska ZCars. En rörram,Mini-kaross och drygt 200 hästkrafter ger fullkomligt vansinnig prestanda. Borde det 
inte gå att trycka ner en treliters Alfa V6 där?

En Bugatti är alltid ett konstverk. Åtminstone de gamla. Mikael Wiklunds vackra Alfetta GTV.

Givetvis ska CAR närvara på en JTCC-bil av rätt fabrikat.
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Konstnären Jüri Kann, känd för sina Alfa-motiv, förespråkar ett besök på Copenhagen Historic Grand Prix 2008. Enligt honom är det väl värt resan!Audi Sport-Quattro, en av motorsportens absoluta legender.

Pininfarinadesignade Peugeot 504 Sport V6. Svenska Peugeot har byggt en kopia av fabrikens rallyjärn från 70-talet som deltar i hsitoriska rallyn.

Tysk prestanda-aspirant som målats med rök och försetts med blåa lyktor.

Godsaker för motorbyggare med  effekthöjande ambitioner.
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ALFAGARAGEALFAGARAGE

En ung man, snart förbi 30-strecket, har något stort på 

gång i sitt garage. Daniel Holm är flygteknikern som tycker 

att Boeing 737 inte lämnar något åt fantasin. Därför bygger 

han en Alfetta från 1975 med något mer spännande än den 

klassiska Nord-motorn under huven.

Motor

Block Alfa 75 3,0 V6

Vev Alfa 75 3,0 V6

Toppar Alfa 75 3,0 V6

Borrning 101 mm

Sprut Bosch L-jetronic

Kraftöverföring

Växellåda 75 3,0 original

Koppling 75 3,0 original

Framvagn

Stötdämpare Bilstein RS

Torsionstavar 30 mm

Casterstag Bertonebussning

Bromsok Porsche 944 S2 

Skiva Audi A4 290x25 mm

Belägg Porsche 944 Cup

Bussningar Polyurethan

Bakvagn

Stötdämpare Bilstein RS

Fjädrar MT steg 2

Broms Original Alfa 75 3,0

Bromsbelägg Blå Pagid

Fälg och däck

Fälgar Fram Zagato 8x16

Bak Zagato 7x16

Däck Continental Sport 2

Bak 205/45/16

fram 195/45/16

/FAKTA Alfetta 3,5 V6

Här syns tydligt hur blocket är upptaget för att husera de 116 mm grova nya fodren 
som krävs för 101 mm kolv.

Bilen som Alfa Aldrig byggde; Alfetta V6. Just nu sitter en original 2,5 V6 monterad.

Backspegel med Alfaloggan i relief.Zagato 16 tum med 205/45/16 ger stöddiga bakre hjulhus på en Alfetta.

Arias 101 mm smidd till vänster, Asso smidd 101 mm högkomp skelettkolv till höger.

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Nedslag Alfa-garage
Under denna rubrik tänkte jag besöka olika garage inom rimligt avstånd för att låta Klöverbladets läsare se vilka fantas-
tiska förmågor vi har i klubben. Börjar denna gång på hemmaplan, närmare bestämt Skepptuna strax öster om Arlanda.

Alfa Romeo Alfetta 1,8 3,5 V6

Daniel Holm har alltsedan barnsben varit drabbad av Alfa-

viruset. Hans far köpte en ny Alfetta GTV 1984 då Daniel Holm 

var sex år gammal. Det satte spår i hans medvetande, så till den 

milda grad att han redan hunnit avverka dryga femtontalet fram 

till dagens datum. Modellerna 33, 75, 90, 164 och GTV har alla 

Lögnaktiga emblem på bakluckan.

varit i Daniels Holms ägo. 2003 var det dags för ett nytt projekt. 

Daniel Holm fick tag i en röd Alfetta med endast 6000 mil på 

mätaren, avställd i många år. Årsmodellen var 1975, vilket inne-

bär en hel del fördelar då det gäller registreringsbesiktning och 

motorer. SFRO, Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation, 

sköter besiktning och godkännade inför kontrollbesiktning hos 

Svensk Bilprovning. Detta möjliggör bland annat montering av 

Alfas V6 i exempelvis en fyradörrars Alfetta.

Klöverbladet återkommer med en mer utförlig beskrivning 

av konceptet Alfa 3,5 V6. Det är en del finurligheter inblan-

dade, men inget av svårare art för en händig mekaniker. 

Förhoppningsvis kan det dyka upp fler varianter än Alfas egna 

2,5 och 3,0. Att bygga både 2800 cc, 3500 cc eller 3700cc 

baserat på Alfas befintliga motorer är inga omöjligheter. På 

youtube.com cirkulerar dessutom filmer på vilda byggen med 

3,7 liters Alfa-sexa kombinerat med kompressor i Alfa 75. 

VARFÖR BYGGA EN ALFETTA?

– Jag ville bygga en Alfetta eftersom det finns ytterst få sådana 

renoverade i Sverige. Att det sen är en perfekt familjebil gör 

inte saken sämre. Jag anser dessutom att Alfettan är stenhård, 

berättar tvåbarnspappan Daniel Holm.

VAD ÄR DET FÖR MONSTERMOTOR DU MONTERAR?

– Block, vev och toppar kommer från 3,0 V6. Originalets foder 

och kolvar med borrning 93 mm är bytt mot nya där fodren 

håller 101 mm. Detta ger en slagvolym om ungefär 3500cc, 

berättar Daniel Holm. Topparna är modifierade för att mina 

C&B-kammar ska snurra fritt, liksom topplockspackningen och 

vissa vattenkanaler, fortsätter Daniel Holm.

VILKEN EFFEKT RÄKNAR DU MED?

– Runt 250 hk med lätt modifierat originalsprut och Arias 

smidda kolvar alternativt Asso-kolvar. Med de senare hamnar 

kompressionen runt 13 kg, vilket kanske ger en för svårkörd 

motor. Med Ariaskolvar handlar det om 11 kg, vilket ger en 

snällare motor. Jag vill ju kunna ha familjen med också, säger 

Daniel Holm.

HUR SER PLANERNA UT FÖR FÖRSTA ÅRET?

– Lite av ett läroår där bromsar, chassi och motor ska sorteras 

ut. Jag räknar redan nu med skränkning av bakvagnen för att 

få lite camber, liksom byte av bakfjädrar. Sen får vi se vad som 

händer med bilen, funderar Daniel Holm.

NÄR SKA EKIPAGET RULLA FÖR EGEN MASKIN?

– 10 juni 2008 åker jag och några kollegor till Nürburgring. Då 

ska jag åka Alfetta 3,5 V6, avslutar Daniel Holm självsäkert.
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En snabb jämförelse av fyra olika försäkringsbolag ger vid hand 

att en vanlig bilförsäkring kanske inte är det billigaste för en 

sommarbil som körs några hundra mil per år. Skillnaden på 

premien kan vara enorm. En snabb jämförelse av fyra olika för-

säkringsbolags hemsidor tar ungefär 20 minuter och kan ge en 

besparing på ganska precis 4000 kronor! Exempelbilen är min 

egen GTV6 från 1985, parkerad i låst och larmat garage med 

förutsättningar enligt tabellen nedan.

Det går dock att hitta åtskilligt billigare alternativ. Åtminstone 

tre olika bolag erbjuder entusiastförsäkring. Om ditt garage och 

din bil uppfyller vissa krav får du bilen helförsäkrad till en kost-

nad understigande ett par tusenlappar om året. Alfa GTV6:an 

ovan kostar hos MHRF 498 kronor!

Genom Club Alfa Romeo eller annan MHRF-ansluten klubb kan 

du teckna MHRF-försäkringen, Länsförsäkringar har sin entusi-

astförsäkring och till sist har vi Bilsport & Mc Specialförsäkring. 

Det kan hända att det finns fler bolag med liknande upplägg, 

men de lämnar vi därhän i denna artikel.

Tanken bakom dessa försäkringar är man genom vissa villkor 

minimerar skaderisken. Ofta krävs det att du äger en annan bil 

som används som bruksfordon, det vill säga du kan inte ta din 

entusiastförsäkrade vagn till jobbet under sommarmånaderna. 

Vidare kanske du behöver utrusta din bil med brandsläckare 

och dold strömbrytare eller märka dina rutor. Ofta krävs det 

dessutom att du låter försäkringsbolagets eller din bilklubbs 

ombud besiktiga och värdera bilen innan försäkringen kan 

tecknas.

Som vanligt när det gäller försäkringsbolag kan erfarenheterna 

variera. Lyssna runt med bekanta som råkat illa ut hur det 

gick med försäkringsbolaget. Kanske en dyrare premie eller 

krångligare ansökan kan vara värt besväret om det är ett gott 

bemötande vid en eventuell skada. En viktig fråga är värdering 

av fordonet. Se till att försäkringsbolaget skriftligen dokumen-

terar din bils värde i samband med att den börjar gälla. Det kan 

vara aningen svårt att övertyga bolaget om din Alfas värde i 

efterhand. Självriskerna kan också variera, liksom ersättningen. 

De bolag som nämns i artikeln har sina villkor lätt tillgängliga 

via internet.

Ett helt annat tips är avställningsförsäkring. En representant för 

ett av försäkringsbolagen berättade om en stor brand i en indu-

strilokal i Malmö för några år sedan. Ett flertal helrenoverade 

dyrgripar totalförstördes. Flera av ägarna fick ingen ersättning, 

då bilarna var helt oförsäkrade och avställda. Hemförsäkringen 

täcker inte en bil parkerad i ladan då det brinner. Lösningen 

heter avställningsförsäkring som kan vara värd varje krona om 

oturen skulle vara framme.

MHRF
Grundades 1969 som en sammanslutning av motorklubbar i 

Sverige. Medlemsantalet var då 13 klubbar med 1860 medlem-

mar. Hösten 2007 är det 156 klubbar med 94256 medlemmar.

Varje år betalar Club Alfa Romeo ungefär 15 kronor per medlem 

till MHRF. En del av detta kommer klubben tillgodo i form av 

återbäring, då någon av våra medlemmar tecknar försäkring. 

Utöver försäkring är MHRF sysselsatta med att bevaka regel-

verk inom EU och vara remissinstans. Exempelvis skattebefriel-

se för fordon äldre än 30 år är ett resultat av MHRF:s arbete. 

MHRF erbjuder många varianter av försäkringar. Ditt fordon 

måste vara av årsmodell 1987 eller äldre. Om du haft din bil 

entusiastförsäkrad minst ett år kan du även få ditt samlarfor-

don av årsmodell 1988-97 försäkrat hos MHRF. Du själv måste 

under minst ett år ha varit medlem i en MHRF-ansluten klubb, 

vilket CAR är. 

Vill du låna ut ditt fordon är det endast familjemedlemmar eller 

ägare av fordon som redan har MHRF-försäkring som kan köra 

ditt fordon utan inskränkningar.

Helförsäkringen omfattar trafik-, brand-, stöld-, glas-, rädd-

nings-, rättsskydds-, och vagnskadeförsäkring.

Renoveringsförsäkringen ersätter skador som uppkommit 

genom brand, stöld, översvämning, skadegörelse i samband 

med inbrott, glasskador och innehåller dessutom rättsskydds-

försäkring. Renoveringsförsäkringen gäller även när fordonet 

transporteras på trailer, på dolly eller med bärgningsbil (exem-

pelvis till och från verkstad), men inte då det bogseras eller 

körs för egen maskin. Den gäller enbart då fordonet är avställt 

i Vägtrafikregistret. Försäkringen omfattar även delar som 

lämnats bort för reparation, ytbehandling eller liknande men 

som kommit bort eller blivit förstörda (om ingen annan ersätt-

ningsansvarig finns). 

Korttidsförsäkring kan vara bra att teckna om du köper 

fordonet på annan ort. Den gäller maximalt tre månader för 

exempelvis hemtransport av ett nyinköpt fordon. Gäller inte 

för vardagsbruk utan är avsedd för körning till bilprovningen, 

klubbens besiktningsman och verkstäder. Den gäller bara inom 

Sverige och skall ersättas av en normal MHRF-försäkring så fort 

som möjligt.

Rullande renoveringsförsäkring gäller på samma sätt som hel-

försäkring för fordon som är på väg att renoveras till det skick 

som MHRF kräver av sina kunders fordon.

Uppställnings- och lagerförsäkring erbjuds för färdigrenove-

rade respektive orenoverade bilar som inte ska användas under 

en längre tid.

Länsförsäkringar
Två varianter erbjuds; helförsäkring samt utställnings- och 

renoveringsförsäkring. Här ställs inget krav på medlemskap 

i bilklubb, däremot måste du ha ditt boende försäkrat hos 

Länsförsäkringar. Bilen måste vara minst 20 år gammal och 

besitta ett historiskt eller kulturellt värde samt vara i gott skick. 

Exempelvis kan en gammal Volvo 760 Turbo av första årsmo-

dellen vara intressant om den är i ett enastående skick med få 

mil, medan samma vagn i slitet bruksskick med 35000 mil på 

mätaren inte är det.

Miltalsbegränsningen om 500 mil kan vara flexibel inför en 

längre utlandsresa så länge du meddelar Länsförsäkringar att 

du ska åka exempelvis till Gardasjön på Alfaträff. 

                 

Länsförsäkringar erbjuder även sina kunder förmånliga avtal 

gällande brandsläckare och annat som kan vara av nytta även 

i hemmet.

Bilsport & MC
Växjöbaserade Bilsport & MC erbjuder tre olika försäkringar. 

Entusiastbilsförsäkringen gäller för bilar i fint skick som är 20 

år eller äldre. 

Super Classicförsäkringen (den billigaste) gäller för hobby- 

eller entusiastfordon av årsmodell 1965 eller äldre som är i fint 

originalskick. 

Slutligen finns ’’amatörbyggeförsäkringen’’ för dig som äger 

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

ENTUSIASTBIL OCH FÖRSÄKRING – ETT LOTTERI ELLER?
DIN ALFA ROMEO ÄR DIN ÖGONSTEN. DEN PLOCKAS FRAM VID UTFLYKTER, BESÖK 
PÅ KROKIGA SMÅ VÄGAR ELLER BANMÖTEN. DET ÄR EN UDDABIL VILKET OFTA VISAR 
SIG I FÖRSÄKRINGSPREMIEN SOM KAN VARA HUTLÖST DYR. ALTERNATIVET KAN 
VARA ENTUSIASTFÖRSÄKRING, MEN DÅ STÄLLS VISSA KRAV PÅ DIG OCH DIN BIL.

FÖRUTSÄTTNINGAR:

KÖRSTRÄCKA 1000 MIL

BETALNINGSSÄTT HELÅR

OMFATTNING HELFÖRSÄKRING

SJÄLVRISK 3000:-

(Alfa Romeo Försäkring 
4000:- självrisk)

IF 4568

FOLKSAM 8593

TRYGG HANSA 4983

ALFA ROMEO FÖRSÄKRING 4692

PRISJÄMFÖRELSER GTV6 1985 (internet 071030)

Trumlat, eloxerat och nyrenove-
rat. Ersätts detta på samma vis 
som en orörd 75 TS med 24000 
mil på mätaren?

Svetsat, lackat och det mesta bytt. Vad blir ersättningen vid exempelvis en brand?
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BILSPORT & MC LÄNSFÖRSÄKRINGAR MHRF

Krav medlemskap bilklubb Nej Nej ja, mhrf-ansluten klubb

Typ av fordon Entusiastfordon Entusiastfordon >20 år Samlarfordon >20 år* (originalskick)

Ansökan Direkt Bilsport & MC Direkt Länsförsäkringar Genom MHRF-ansluten bilklubb

Fotografering Ja Ja Ja

Bes.protokoll SBP Ja Vid behov Nej

Bes. av försäkringsbolag Ibland, främst i storstäderna Ja (gratis) Nej, klubbens MHRF-man

Helårsförsäkring Ja Ja Ja

Omfattning Helförsäkring Helförsäkring Helförsäkring

Uppställning/renovering/lagerförsäkring Ja Ja Ja

Isbana vintertid OK Ja, om istjocklek kontrolleras Ja, om istjocklek kontrolleras Bana med myndighetstillstånd

Brandsläckare monterad Ja Ja Nej, klubbens MHRF-man

Batterifrånskiljare monterad Ja, alternativt strömbrytare Ja Ja, eller dold brytare

Dold strömbrytare Ja Ja, vid parkering av bil < 20 år under resa Ja, eller batterifrånskiljare

Märkta rutor Ja, om yngre än 20 år Ja, om yngre än 20 år Nej

Godkänt larm Ja, om fordonet värt >161 000 kr Nej Nej

Parkering hemma Låst garage med max 8 bilar Låst garage (godkänt lås) Låst garage max 30 bilar

Ersättning fälgar och däck Max 10000 kr utan fälglås Max 10000 kr utan fälglås Fälg vid besiktning

Ersättning lack Max 30000 kr Max 40300 kr Ingen direkt gräns

Utlandsresa OK Ja, max 6 veckor/år Ja Ja

Hemtransport vid tidskrävande rep Ja Ja Ja

Max körsträcka per år 1000 mil 500 mil långresa ok Ingen

Krav bruksbil Ja Ja Ja 

Resa till arbetet Nej Nej Nej

* blivande klassiker bil 10-20 år kan också försäkras under vissa omständigheter

en ombyggd personbil som skiljer sig 

från andra fordon av samma fabrikat 

och typ. Fordonet ska också vara regist-

rerat som ett amatörbygge.

För att underlätta lokalisering av for-

donet vid stöld erbjuder även Bilsport 

& MC ett erbjudande från Hellmertz 

Elektronik AB och deras TRACKme 

spårsändare. Stöldsjälvrisken reduce-

ras med 80 procent om din bil anträffas 

med hjälp av en TRACKme spårsän-

dare som är monterad av anvisad firma. 

Bilsport & MC bekostar även spårningen 

av fordonet.

TRACKme består av en liten enhet som 

placeras i fordonet. Vid stöld kan den 

aktiveras genom ett SMS varvid pej-

ling sker. Åtskilliga miljoner har sparats 

genom att båtmotorer försedda med 

denna anordning påträffats genom pej-

ling. Detta kan vara smidigt, då man 

slipper vänta på att allmänhet eller 

polismyndighet reagerar på att din 

stulna bil står felparkerad under en 

längre tid.

Medlemmar i Club Alfa Romeo erbjuds 10 procents rabatt på 

premien.

Fundera över vilken bil du har. Är det en originalrenovering 

eller en originalbil med raceprylar så passar olika försäkringar 

bäst. Ring och prata med försäkringsbolagen eller titta på deras 

villkor innan du bestämmer dig. Och se dessutom till att din bil 

inte är avställd utan någon som helst försäkring. Då kan det 

sluta riktigt illa.

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

UNDER HUSVAGNSSEMESTERN I JULI 2007 KOM 

ETT DYSTERT SAMTAL TILL LARS LINDBERGS 

MOBILTELEFON. EN GRANNE FRÅN DET GEMEN-

SAMMA ENTUSIASTGARAGET KUNDE BERÄTTA 

ATT DET VARIT INBROTT I GARAGET OCH LARS 

LINDBERGS ALFETTA GTV 2,0 FRÅN 1984 VAR 

STULEN. 

För Lars Lindberg från Arboga var det en kata-

strof. Nästan ett helt års lediga stunder hade 

tillbringats i garaget för att renovera bilen till 

toppskick. – Efter en sådan renovering kändes det 

lite som om en del av min själ försvann när bilen 

stals. Det var svårt och tungt att bearbeta stöl-

den, berättar Lars Lindberg.

I efterhand visade det sig att polisen grep tjuvarna bara ett par 

dagar efter stölden för andra brott. Lars Lindbergs bil var dock 

försvunnen en hel månad. Stölden skulle dock lösa sig tack vare 

ihärdigheten hos en tysk man bosatt i Köping.  En tyskregist-

rerad Alfa GTV hade stått parkerad på en gata i Köping under 

flera veckor. Grannarna reagerade inte, eftersom vår tyske vän 

bodde på samma gata. Efter ett tag började dock bilen bli dam-

mig, varvid polisen kontaktades. De kunde inget göra, då bilen 

var försedd tyska registreringsplåtar. Den nyfikne tysken ringde 

då till tyska bilregistret där besked lämnades om att bilen med 

det angivna registreringsnumret var skrotad, en uppgift som 

han vidarebefordrade till polisen. De ryckte ut, och tack vare att 

bilens rutor var märkta med det svenska registreringsnumret 

kunde ägaren Lars Lindberg spåras.

– De ringde på kvällen och berättade att bilen återfunnits på en 

gata i Köping. Det var en enorm glädje, jag hade svårt att samla 

mig. Efter en timme hade jag fått den bärgad hem till garage-

uppfarten. Det var mörkt när den kom hem, men den såg hel och 

fin ut, minns Lars Lindberg.    

Skadorna inskränkte sig till en skadad ratt, ett sönderbrutet 

tändningslås, rattlås samt trasig plastkåpa under rattstången, 

sönderbrutet tändningslås, uppbrutet tanklock och lite mindre 

lackskador där tjuvarna skrapat bort Alfaklubbdekalerna.

Under tiden som bilen var borta hade polisen utfört en brotts-

platsundersökning, där de säkrat fingeravtryck och andra spår. 

På så vis kunde tjuvarna, som redan var gripna, bindas till även 

denna stöld.

 

Bemötandet från MHRF:s försäkringsbolag Folksam var mycket 

gott, enligt Lars Lindberg. Fredrik Westerlind, teknikansvarig 

på Folksam för MHRF, skötte ärendet med bravur. Då bilen 

återfanns kördes den till Örebro och Nilssons Motorservice, 

dit Fredrik Westerlind kom för att besiktiga skadorna. Efter en 

provtur för att se om bilen var skadad mekaniskt var det dags 

att börja reparera. Alfa-Nilsson i Örebro är känd framförallt för 

två saker i Alfakretsar; dels sitt enorma reservdelslager, dels 

sitt lika stora kunnande om äldre Alfa Romeo vilket kom väl till 

pass. Nya eller nästan nya delar fanns på hyllan. Efter repara-

tion var det dags för omlackering av de skador som uppstått på 

lacken. Lackskadorna togs om hand av Söderlings Billack. Att 

delvis lacka om en bil  med solid röd lack brukar kunna resultera 

i färgskiftningar. Söderlings blandade fem olika nyanser av rött 

som provsprutades innan man var nöjda med nyansen. 

Tur i oturen var det faktum att Lars Lindberg efter renove-

ringen lät Club Alfa Romeos MHRF-besiktningsman Fredrik 

Sigbjörnsson besiktiga bilen för en entusiastbilsförsäkring. 

Bilen värderades samtidigt, vilket skulle visa sig vara viktigt. En 

Alfetta GTV kan vara värd allt mellan 1500 och 100000 kronor, 

och att i efterhand försöka övertyga ett försäkringsbolag om 

att just din bil är ett praktexemplar kan vara svårt. Det finns 

många bilar som ägarna plöjt ner en hel del pengar i, utan hän-

syn till marknadsvärdet.

– Mitt råd till dig som funderar på entusiastbilsförsäkring är 

att kontakta MHRF. Deras inställning till gamla bilar är att 

de ska hållas igång och fungera som någon form av rullande 

museum. Detta gäller även efter skada, då de gärna ser att bilen 

återställs till ursprungligt skick. Se till att din bil är i toppskick 

vid besiktningen, eftersom bilen värderas vid samma tillfälle. 

Dokumentation, gärna i form av bilder och kvitton, bör också 

finnas tillgängliga. Fortsätter du renovera bilen efter att du fått 

entusiastförsäkring, se då till att uppdatera försäkringsbola-

get, säger Lars Lindberg, vis av erfarenheten. Efter en period 

utan ögonstenen kan han nu i lugn och ro besöka garaget och 

sin Alfetta GTV som är i precis lika gott skick som innan som-

maren.

– Garaget är nu försett med insynsskydd och stålbalkar som 

gör det väldigt mycket svårare att stjäla min bil igen, avslutar 

Lars Lindberg.

Ögonstenen stulen

Nya insugsgummin med nya slanglämmor, nya kolvringar, nya vevlager, nya ramlager. Bygga ny motor idag är inte helt billigt.
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Förra sommaren flyttade jag med sambo, hund och min bil-

park om tre Alfa Romeo ut på landsbygden utanför Knivsta. Vi 

hade hittat en gammal avstyckad bondgård, där kreatursladan 

byggts om till bilverkstad av en tidigare ägare. Som tur var gil-

lade min sambo huset, så efter budgivning blev vi och banken 

ägare till vårt första hus.

I somras hade vi gjort oss bekanta både med vårt hus och våra 

nya grannar. De flesta var i samma ålder som oss, de hade lik-

som vi tröttnat på storstadens puls samt huspriser och flyttat 

ut till lugnet under inflygningen till Arlandas bana 19R. Visst 

fick jag lite kommentarer om mitt bilval, men det kändes ändå 

som grannarna respekterade mitt bilmärke. Närmsta grannens 

svärmor hade dessutom ägt en Alfa 33 som var trasig mest 

hela tiden. Han befriade henne från den för att själv åka Alfa 

med resultatet att den nu var än mer trasig ännu oftare. I övrigt 

accepterades vi nog av grannarna.

Under våren 2007 blev jag uppringd av en Alfa-vän. Han hade i 

sin tur en annan vän vars GTV6 skulle säljas. Jag hade utsetts 

till lämplig ägare och ombads nu köpa den. Redogörelsen för 

mitt redan fulla garage och pågående husrenovering bet inte 

på säljaren, så jag tvingades att köpa den. För husfridens skull 

fick jag dock sälja min 75 3,0 -88, men den hamnade bara ett 

par mil bort, så det kändes bra.

GTV6:an var i gott skick. Den hade visserligen stått i en lada 

sedan 2002, men hjulupphängningar och motor samt växel-

låda lovade mycket gott inför klubbens banmöten. Körde upp 

den på lyften direkt från biltransporten. Bromsok runt om byt-

tes, liksom bromsolja, blinkersspak/ljusomkopplare, kamrem, 

spännhjul, oljor och filter. Emellanåt var jag tvungen att varm-

köra bara för att höra ljudet och kontrollera om termostaten 

samt el-fläktarna fungerade. Grannarna kom förbi och tittade 

på det röda monstret och fick sig alldeles gratis en föreläsning 

av bilens ägare om effekt, väghållning och prestanda.  Efter att 

bakbromsarna justerats var det dags för första provkörningen. 

Motorn varvar gladeligen 7500 v/min efter de modifieringar 

som gjorts, och nog sköt den på rejält. Jag stannade för att 

vända och åka hem igen, då det bokstavligen körde ihop sig. 

Med ettan i vägrade bilen att röra sig, det kändes som hela 

kraftöverföringen låst sig. Snabb felsökning visade att backen 

låg i oaktat växelspakens läge.  Där satt jag, i en bil som åtmins-

tone teoretiskt borde toppa 250 km/h, på en grusväg tre kilo-

meter hemifrån med backen i och motorn på tomgång.

 Äpplen kan vara sura, men att backa hem en italiensk klassiker 

var ännu surare. Jag hoppades klara mig från upptäckt då det 

var en vardag, men inte… Grannfrun kom några dagar senare 

över och frågade varför jag backade hem med ”den där snabba 

röda bilen”. Hennes man, vars Mercedes strular hela tiden, 

hade också någon kommentar om att det borde nog gå fortare 

om man provade att köra framåt istället. Än idag kommer det 

små kommentarer om det backande italienska fullblodet, men 

det får jag bjuda på. I efterhand tycker jag själv att det måste 

ha sett hysteriskt roligt ut. Då Alfas usla kvalitet nu är en san-

ning utanför Knivsta finns det inte längre några hinder från att 

skaffa fler. Jag är redan mobbad.

Stort tack till Ari Harjunpää för illustrationen!!

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

ILLUSTRATION: ARI HARJUNPÄÄ

Alfa Romeo, ett bilmärke 
som lever på höga växlar

Notiser 8C Competizione

FRÅN DUCATI TILL 8C COMPETIZIONE

Den unge australiensaren Casey Stoner, som vann MotoGP-

titeln på sin Ducati 2007, syntes i en vacker vagn häromveckan. 

Alfa Romeo sponsrar stallet, vilket ledde till att Casey Stoner är 

en av de få utvalda som fått provköra Alfa 8C Competizione.

Att byta två hjul mot fyra var inget problem. Efter ett antal 

varv på Alfa Romeos testbana Balocco konstaterade den unge 

mc-föraren att detta antagligen var den bästa bil han någonsin 

kört. Tyvärr kan jag inte göra samma konstaterande, då jag inte 

provkört bilen.

SVERIGES STÖRSTA(?) BILTIDNING PROVAR 8C 
COMPETIZIONE

Kanske aningen fel forum, men Vi Bilägare har i varje fall prov-

kört 8C Competizione. Marianne Sterner, motorjournalist med 

många års erfarenhet är uppriktigt imponerad. Hon hävdar 

bestämt att motorljudet bör ges ut på DVD för att fler än de 500 

lyckliga ägarna ska kunna njuta av det magnifika avgasbrölet. 

Inga kommentarer om rostskydddet dock. 

Liksom flertalet av de tester som publicerats på internet är Vi 

Bilägare, liksom brittiska Infomotori.co.uk övertygade om att 

detta är en riktig Alfa. Infomotori avslutar sitt test med konsta-

terandet att Alfa alltid byggt bilar där körglädje och dynamik 

haft framträdande roller, och i 8C är de outstanding. Överlag 

verkar bilen ha en enda svag punkt, nämligen den begränsade 

produktionen om endast 500 exemplar.

Casey Stoner piskar 8C på Alfas egna testbana.

Casey Stoner framför vad han anser vara den bästa bil han någonsin kört.

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
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FIAT GROUP DUBBLERADE VINSTEN 
TREDJE KVARTALET 
Från att ha stått på ruinens brant har Fiat Group blivit en 

vinstmaskin. Koncernens vinst har mer än fördubblats under 

tredje kvartalet jämfört med samma period förra året. Samtliga 

märken inom Fiat-gruppen bidrog till ökningen. Fiat Group 

Automobiles intäkter ökade med 17,6 procent till 6,5 miljarder 

€ under tredje kvartalet 2007. I Europa ökade antalet sålda 

fordon under samma period 9,3 procent till 304.800 bilar. 

Storleken på koncernen framgår av omsättningen som under 

tredje kvartalet uppgick till drygt 13,8 miljarder €, en ökning 

från 2006 med 17,4 procent. Fiat, Fiat Professional, Lancia 

samt Alfa Romeo har under årets första nio månader sålt 

1.662.400 fordon, en ökning med 13,8 procent jämfört med 

2006. Koncernens nya klassiker Fiat 500 stoltserar i oktober 

månad 2007 med 90 000 beställningar.

  

KINESISKA ALFA ROMEO
2009 skall Alfa Romeo, Fiat och den kinesiska biltillverkaren 

Chery tillsammans sälja Fiat och Alfa Romeo på den kinesiska 

marknaden. Företaget ägs till hälften av Fiat Group och till till 

hälften av Chery Automobiles, en av de större biltillverkarna i 

Kina.

Källa: Fiat Group 

2003 skissade Alfa på sin konceptbil Kamal som kanske kan ge en föraning om nya crossovermodellen.

Det är bråda dagar för Alfa Romeo. Enligt helt obekräftade 

rykten och spekulationer ska fyra nya modeller lanseras innan 

2010. 

Lagom till sommaren 2008 lanseras en mindre bil, kallad Alfa 

Junior, baserad på Grande Puntos bottenplatta. Designen bör 

få klara drag från 8C Competizione. Ett flertal motoralternativ 

från 105 hk bensin via dieselmotorer på 120 respektive 150 hk 

upp till toppversionen som spås få det klassiska namnet GTA 

med 230 hk och fyrhjulsdrift.

Under första kvartalet 2009 är det så dags för efterträdaren 

till Alfa 147. Gissningen att modellen kommer heta 149 är inte 

alltför vågad. Q2-versioner med diff liksom fyrhjulsdrivna 

Q4-versioner dyker upp. Motormässigt stiger effekten jämfört 

med Junior; toppversionen antas få hela 265 hk. Jämfört 

med 147 kommer Alfa 149 att växa storleksmässigt. Som med 

Alfa 159 siktarAlfa även på att flytta upp mot premiumklass i 

segmentet. Bilen är förberedd för en eventuell sjätte stjärna i 

EURO/NCAP-krocktest, där framtida bedömningar eventuellt 

kommer att inkludera whiplash-skydd samt antisladdsystem. 
Efterträdaren till Alfa 166 baseras på samma botten-

platta som nästa generation Maserati Quattroporte. 

Kraftöverföringsalternativen är många. Bakhjulsdrift med 

transaxel och växellådan bak, vanlig bakhjuldrift eller fyrhjuls-

drift är några alternativ som övervägs. Denna bil ska även 

marknadsföras i USA. 

2010 är det så slutligen dags för en crossover baserad på Alfa 

149.

Förutom dessa modeller uppgraderas de befintliga. Redan i år 

ska 159, Spider samt Brera bantas. 1,9 JTDm får effekten ökad 

till 165 hk och 159:an kommer som Crosswagon med högre 

markfrigång samt fyrhjulsdrift och terränganpassad yttre kos-

metika. Utöver detta surras det om 159 GTA som inte borde vara 

alltför långt bort. En reinkarnation av den gamla Spidern syns 

också på diverse internetsajter. Liten, nätt och lätt med klas-

siska drag borde den kunna ge Mazda Miata en match.

Källa: Italiaspeed.com

OBEKRÄFTADE RYKTEN OM NYA MODELLER

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON FOTO: FIATAUTOPRESS

NY ÅTERFÖRSÄLJARE I MALMÖ
Skåne börjar bli väl försett med Alfa-återförsäljare. Förutom 

Lanibil i Helsingborg och Motorcity i Svedala kommer nu 

Autoduo på Strömgatan 7 att öppna en fullserviceanläggning. 

Ingvar Palmkvist sålde tidigare Peugeot men ger sig nu på Alfa 

Romeo och Fiat. Öppningsdatum var den 1 november med stor 

invigning den 10 november. 

NYGAMMAL ÅTERFÖRSÄLJARE I 
STOCKHOLM
Torvalla Bil har tagit över Scanautos anläggning i Sätra strax 

söder om Stockholm. Innan denna tidning kommer i tryck plane-

ras en stor invigningshelg den 17-18 november. Smärre ombygg-

nationer planeras, men anläggningen har drivits i Torvallas 

regi alltsedan 1 oktober 2007. Alfa Romeo får samsas med Olle 

Olsson Bolagens övriga märken Fiat och Suzuki i hallen.

AUTODELTA UK SATSAR PÅ ÖPPENHET
I tidigare nummer av KB har vi beskrivit Alfa GT och Brera i fri 

tolkning från Autodelta UK. Nu har de gett sig på Alfa Spider. 

Kompressormatning ökar effekten till 348 hk med 430 Nm 

vridmoment ur Alfas 3,2-liters V6:a . 0-100 km/h på respektin-

givande 5,4 sek och en toppfart på 260 km/h torde garanterat 

ruska om frisyren.

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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Alfa 159 Sportwagon Ti är antagligen en lika stor 
fröjd för ögat som den är att köra.
Foto: Fiatautopress

Sistema Q2 i all sin enkelhet

Alfa 147 Q2 med diesel skäms inte i kurvor.

Alfa Romeo 159 TI går nu att beställa. TI-paketet baseras 
på det festivalerbjudande som Alfa har i Sverige fram 
till årsskiftet, där TI står för en lite sportigare inrikt-
ning utöver festivalutrustningen. Festivalbilarna (från 
289 900 kronor) har tvåzons ACC, farthållare, elhissar 
bak, metallic, parkeringssensor, visibilitypaket, 17 ” fäl-
gar, läderklädsel, tiltbara framstolar samt CD med åtta 
högtalare. TI-paketet består exteriört av 19” aluminium-
fälgar, 20 mm lägre chassi med sportigare sättning, röd-
lackade Brembo-ok fram och bak, sidokjolar, TI-emblem 
på sidor och bagagelucka (motorbeteckning utgår). 
Interiört bjuds det sportstolar i svart läder med röd 
Alfa-logga i ryggstöd, sportratt och växelspaksknopp 
i svart läder med röda sömmar, instrumentpanel och 
växelspaksram i mörk borstad aluminium, svartfärgade 
beklädnader för innertak och dörrstolpar, aluminiumpe-
daler med Alfa-logga och gummidetaljer, instegslister 
med metallinlägg och TI-logga, svarta/röda mätartavlor 
och vit bakgrundsbelysning. Kostnaden är 19 900 kro-
nor. Ytterligare TI-tillval är elstolar fram med minne samt 
backspeglar i borstad aluminium för 12 800 kronor res-
pektive 1 000 kronor. Totalpris för en mycket välutrustad 
Alfa 159 TI sedan blir således 309 800 kronor, pristillägg 
för Sportwagon är 10 000 kronor. Alternativt nöjer du dig 
med en vanlig festivalbil för 289 900 kronor, vilket får 
anses vara konkurrenskraftigt. 
TI-paketet är tillgängligt på modellerna Alfa 159 sedan 
eller Sportwagon med 2,2 JTS, 1,9 JTD, 1,9 JTD Q-tronic, 
2,4 JTD samt 2,4 JTD Q-tronic. Klart attraktiva priser 
och utrustningsnivåer vilket borde sätta fart på 159:an 
i försäljningsstatistiken. Skynda iväg och köp en 
julklapp till dig själv!

Två Sverigenyheter dyker upp på 
Alfa 147; 1,9 JTDm Q2 samt 
147 2,0 TS Blackline. 
Priserna är 209 500 kronor 

för 1472,0 TS Blackline, samt 245 500  och 249 500 kro-
nor för tre respektive femdörrars 147 1,9 JTDm Q2. 
Bägge modellerna levererar 150 hk. 147 2,0 TS Blackline 
begåvas med femväxlad manuell låda emedan 1,9 JTDm 
har en sexväxlad manuell.
Sportchassi, modellspecifika fälgar och lite ny kosme-
tika ingår i Blackline, liksom på 147 Q2 som dessutom får 
en Torsen-diff och egen instrumentering samt klädsel.

Diesel är inte längre att förknippa med trötta bilar. 305 
Nm (tillgängligt från 1700 v/min) i en liten bil som Alfa 
147 torde erbjuda fullt tillräcklig prestanda. Om inte 
annat blir omkörningar och körning i stadstrafik så 
mycket smidigare, då du växla så ofta. Att förbrukningen 
anges till 0,47 l/mil gör inte saken sämre. Tyvärr kvalar 
bilen inte in som miljöbil då CO-utsläppen hamnar på 
157 g/km.

Källa: Olle Olsson Bolagen

159 TILL FESTIVALPRIS, 159 TI OCH 147 Q2 I SVERIGE



klöverbladets utsända besökte den 9/11 Sport 
och prestigebilsmässan MPH.
På denna mässa, fylld med 
godsaker, hade bl.a. Fiat 500 
officiell sverigepremiär. 
Den lilla gobiten här till 
höger i pärlemo-vit och  
med 16” jubileumshjul 
ser riktig läcker ut och 
eder utsände fick 
krypa in bakom 
ratten för en liten 
provsits, klart 
godkända utrym-
men även för 
undertecknad 
som är av större 
modell.
I alfaromeos 
monter såg vi 
159 SW 2.2JTD, 
Spider 2.2 JTS, 
Alfa Romeo GT 
och en 147 1.9 JTDm 
med q2 diffen. Tyvärr stod
159 ti kvar på perongen i Uppsala 
så den fick vi inte njuta av.

Text: Niclas Dahlgren
Bild: Niclas Dahlgren, pelle Bergschöld
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Otroligt Vackra Maserati GranTurismo hade Sverige-
premiär på MPH-mässan i göteborg. Quattroportens 
vackra grill och de karrakteristiska 3 luftutläppen 
bakom framhjulen. otroligt smäcker och vacker i övrigt 
och en värdig efterträdare till 3200GT och gamla gran-
sport/spyder. 2+2 sitsig med en ferarri-motor om 4,2l 
och 405hk.

Som ni kan läsa på annat håll i tidningen så går det rätt 
bra för Fiat Group just nu och det märks inte minst på 
denna mässa då flera spännande nyheter visas upp. en 
ny vagn som jag gärna hade sett på mässan var Ferarri 
430 Scuderia, men denna saknades tyvärr. 
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TILL VÄNSTER 
Ferarri 599 GTB, V12 på 5999cc från Ferarri Enzo; 620HK vid 7600Giri. närmast sexu-
ellt vacker kombo med skalstolar i kolfiber och ljust läder.... mumma..
Ferarri 430 F1, otroligt vackert i vitt. Keramiska bromsar som uppges klara 300 varv 
på Fiorano utan att fada eller påverkas. Jag testar gärna!!!

DENNA SIDA 
Lamborghini Murciëlago LP640
Keramiska bromsar och V12@6,5l och 640hk! Denna bil var utrustad med Pirelli P 
zero Rosso, men den kommer att levereras till kund med ett helt nytt pirellidäck som 
enligt uppgift skulle vara ett däck mer likt R-däck än Rosso och Nero som mer får 
klassas som ett sportiga gatdäck. ho-ho-ho, tomten kanske kommer med en provkör-
ning till jul??
Murciélago är spanska och betyder fladdermus, men är också namnet på en tjurfäkt-
ningstjur som vid en tjurfäktning i Cordoba1879 blev benådad av matadoren efter ha 
kämpat väl och överlevt 24 svärdshugg.
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Har du nu fastnat ordentligt för espresson så kanske du vill ha 
möjligheten att brygga din egen hemmavid. Avskräckes icke, det 
är både enklare och billigare än du tror. 
För att tillverka en bra espresso krävs som tidigare beskrivet de 
fyra M:en:

• Macchina, maskinen. 
• Miscella, kaffeblandningen, rostningen. 
• Macinadosatore, malning/dosering. 
• Mano, handlaget, dvs baristan 

Vi tar det i tur och ordning. Handlaget är naturligtvis det viktigaste. 
Det går alldeles utmärkt att göra usel espresso med de bästa 
maskinerna, den bästa blandningen och den bästa malningen, 
men som med allt hantverk gäller att övning ger färdighet. Handlag 
går bara delvis att lära ut så här i en artikel. Det måste övas. Nu 
dyker vi i! 

Il Macchina 
Grunden i hemmabaristans utrustning är espressobryggaren. Den 
kommer i alla möjliga storlekar, färger, former och prisklasser. Så 
vad skall man välja i den här djungeln av plåt och kromade rör? 
Och hur dyrt är det egentligen? 
Ta det lugnt, det är enklare och billigare än du tror. Att många 
maskiner dessutom pryder sin plats i köket och har en hög 
WA-faktor (Wife Acceptance-factor) innebär att du förmodligen 
har närmare än du tror till din första riktigt bra hemmagjorda 
espresso, troligen dessutom en espresso som är mycket bättre än 
vad många caféer kan prestera med sina stora blanka maskiner. 
Många espressomaskinsliknande skapelser säljs och marknads-
förs felaktigt som espressobryggare när de i själva verket mest 
är mockabryggare om man ser till bryggmetod. För att göra en 

espresso behö-
ves cirka nio 
bars bryggtryck 
i maskinen. 
Detta åstadkoms 
genom någon 
form av elektri-
fierad pump eller 
muskelmanövre-
rad kolv (kallas 
för leva-maskin, 
leva = spak) , 
något som de 
ovan nämnda 
maskinerna sak-
nar. 
Jag tänker inte 
heller diskutera 
helautomatiska 
k a f f e m a s k i -
ner från t.ex. 
Siemens, Saeco 
och JURA, då 
dessa på sin 
höjd producerar 
en OK espresso, 
aldrig mer. Jag 
tar inte heller 
upp så kallade 

P o d s - m a s k i n e r 
som använder fär-
digdoserade/pake-

terade engångstabletter. Det funkar, men ger i mina ögon inte 
hundraprocentigt resultat. De tar dessutom en hel del glädje ur 
hantverket och gör att du aldrig får uppleva den oerhörda tillfred-
ställelsen av att själv ha gjort en välsmakande och spännande 
espresso. 

Riktiga maskiner, instegssegmentet: 

Gaggia Classic är förmodligen den vanligaste espressomaski-
nen i Sverige. Kostar ny ungefär 3500 kronor. Hittas begagnad 
på Tradera och Blocket från 1500 kronor. En enkel, snygg, 
relativt liten och helt magisk espressomaskin som med träning 
och kanske lite modifiering är tillräckligt bra och stabil för att 
tillverka högklassig espresso. Naturligtvis finns det en baksida. 
Hur skulle man annars kunna sälja de dyrare maskinerna? Till 
nackdelarna hör att ångröret, eller turbofrothern, skapar ett 
alldeles för fast och fluffigt skum. På pluskontot är det väldigt 
enkelt att få till samma resultat om och om igen, vilket upp-
skattas av nybörjaren, men det där riktiga lena microskummet 
får man inte till. Det är dock enkelt och billigt att uppgradera 
ångröret till ett som ger ett bättre resultat. Maskinen är utrus-
tad med en två deciliter stor kokare som antingen levererar 
vatten eller ånga, vilket du enkelt väljer med en strömbrytare 
på framsidan. Kokarens storlek gör att kapaciteten begränsas 
både på kaffe- och ångsidan, men maskinen räcker gott till tre-
fyra personer. Viktigt dock med en sån liten kokare är att flusha 
och temperaturcycla maskinen innan man brygger. På tidiga 
maskiner har bryggreppet mycket dålig gjutkvalitet och en all-
deles för liten spout, den trånga spouten gör att kaffet rinner ut 
för långsamt och istället samlas under portafiltret och bränner. 
Båda komponenterna är dock enkelt utbytbara, då service och 
reservdelar inte är ett problem i Sverige. 

•Rancilio Silvia är en 
maskin som mångt och 
mycket liknar den van-
ligare Gaggian och är 
liksom Gaggian upp-
byggd kring en mindre 
kokare. Den är betyd-
ligt ovanligare i Sverige 
och reservdelstillgången 
är lägre. Många hävdar 
att Rancilion är tempe-
raturstabilare och kan-
ske strået vassare än 
Gaggian men grundbe-
gränsningarna på båda 
maskinerna är ganska 
lika. 

Segmentet 4-7000 kronor 
bjuder på ett antal enkel-
kokar-maskiner med tuffa-
re design och större koka-
re. Jag ser det egentligen 
som en nackdel med en 
större enkelkokare då det 
tar betydligt lägre tid att 
skifta mellan kaffe- och ångläge och tillbaks. En stor del av pris-
skillnaden beror på lägre tillverkningsvolymer och mer design. 

Tittar man i segmentet 12000 kronor och uppåt så får man en 
riktig prosumerjuvel, ofta nedskalade restaurangmaskiner med 
dubbla kokare eller värmeväxlare, så kallade HX, som möjliggör 
bryggning och skumning samtidigt. Dessa maskiner bygger oftast 
på den 4kg tunga klassiska E61 bryggruppen och en eller flera 
stora kokare på en-fyra liter. En fördel är att den är betydligt 
temperaturstabilare, en annan är att den större volymen ger en 
ångkapacitet som vida överstiger de mindre maskinerna. Dessa 
maskiner är allmänt stöddiga och trevliga skapelser som har möj-
ligheten att skapa fantastiskt kaffe. Många är dessutom utrustade 
med tappkran för tevatten, ett bra försäljningsargument för de 
tedrickande familjemedlemmarna. (WA-faktorn igen). Populära 
maskiner här är: 

•Brewtus 2, E61, dubbla kokare och fin temperaturövervakning 
med PID-regulator. 
•ECM Giotto premium, enkel och rakryggad E61 HX maskin. 
•B.F.C. Perfetta, E61 HX 
•QuickMill Vetrano, E61 HX volymetrisk pump, möjlighet till 
direktanslutning. 
•Isomac Milennium E61 HX. 

De billigare maskinerna i prosumersegmentet är ofta utrustade 
med HX och vibrationspump medan de dyrare har dubbla kokare, 
ofta med avancerad reglerteknik, och en tystare volymetrisk 
pump, även kallad rotationspump. 

Prissegmentet över 
25 000 kronor erbju-
der en fullskalig 
enkelgrupps restau-
rangmaskin. Dessa 
skall oftast kopplas in 
med trefas el och fast 
vatten/avlopp och är 
betydligt bulkigare 
och större, men så har 
de också kapacitet att 
brygga och skumma 
kontinuerligt.

I l 

Macinadosatore 
Till din espressomaskin behöver du definitivt en kvarn. Köper du 
färdigmalet kaffe låser du dig till en malningsgrad som troligen 
inte är optimal för din maskin, dagens luftfuktighet och så vidare. 
Malt kaffe påverkas dessutom väldigt kraftigt av syret i luften och 
åldringsprocessen startar omgående. Redan inom några minuter 
har stora delar av aromämnena tagit till flykten. En kvarn ger dig 
möjligheten att få minutfärskt kaffe med rätt malningsgrad vilket 
gör under för din hemmatillverkade espresso. 

Kvarnen kan med fördel 
inköpas före espressoma-
skinen då alla metoder att 
göra kaffe, antingen du kokar, 
brygger eller använder perku-
lator tjänar oerhört mycket på 
nymalet kaffe. Den populära, 
billiga och enkla presskannan 
från IKEA fick i vårt kök en 
nytändning med kvarn och 
fina single estate kaffesorter. 

Några kvarnar: 
•Gaggia MM 1200 kronor, 
högljudd kvarn med knivar, 
rätt kass  e g e n t l i g e n . 
Beggad från 200 kronor. 
•Gaggia MDF, lite större och 
robustare kvarn med riktigt 
malverk och doserare, från 
1900 kronor. 
•Rancilio Rocky, med eller 
utan doserare, lite större och 
rejälare än den billiga och 

enklare Gaggian. Från 2500 kronor.
•MiniMoka 203 eller någon av dess många kloner, en riktig 
kvarn med malskivor och en ljudnivå som uppskattas en sön-
dagsmorgon. Från 1700 kronor inklusive frakt från tysk inter-
netbutik. Kanske den mest prisvärda kvarnen. Kräver dock en 
mindre modifiering för att kunna mala tillräckligt fint, men det 
är inget problem för den normalhändige alfistin. MiniMokan kan 
dessutom med fördel utrustas med en egenhändigt utskriven 
och ihopysslad nonieskala för ytterligare kontroll. 

•Compak K3 Touch, timerstyrd som ger samma mängd varje 
gång. Ett tryck för en enkel och två för en dubbel, väldigt lite 
spill. Ställbar timer, givetvis, för att 

passa din maskin och dina inställningar. 2500 kronor inklusive 
frakt direkt från den spanska fabriken. Compaken är en mycket 
fin och tyst maskin med 49 millimeters malskivor och lägre has-
tighet för lägre värmeutveckling. Denna kvarn finns dessutom i 
en doserversion för dom som vill ha det. 
•Mazzer Mini, räknas som en kompetent kvarn, robust, från 
4000 kronor. 

Viktigt är att kvarnen innehåller ett malverk och inte knivar, kni-
varna slår sönder bönorna och partikelstorleken på det malda kaf-
fet varierar kraftigt. Malverket går dessutom med betydligt lägre 
hastighet vilket åtminstone i teorin ger lägre ljudnivå och mindre 
statiskt kaffe. 

Förutom detta så ingår en tamper eller press och en konisk skum-
kanna i rostfritt i grundutrustningen. 
Prylfanatikern kan komplettera utrustningen till oändlighet. 
Utbudet av termometrar, stomp-pads, tampingställ med inbyggd 
våg för rätt tamp-tryck, portafilter med inbyggd termometer och 
manometer för att övervaka temperatur och tryck inne i portafil-
tret är i det närmaste oändligt. 

Il Miscella 
Givetvis så är bönan otroligt viktig för resultatet. I espressosam-
manhang är det främst två bönsorter som används; Arabica och 
Robusta men det finns också en tredje böna, Liberiakaffe. 

•Arabica (Coffea arabica) är den äldsta kända och fortfarande 
den viktigaste av de kaffearter som odlas i kommersiella sam-
manhang. Arten är ursprungligen från Etiopien men odlas idag 
över hela jorden. Arabica har som regel en förhållandevis mild 
smak, vilket gör det än mer populärt och därmed dyrare än de 
två andra arterna.
Arten är den mest betydelsefulla och svarar för ungefär 
tre fjärdedelar av världens kaffeproduktion. Arabica är en 
typisk tropisk höglandsväxt (i motsats till de andra arterna). 
Kaffebuskarna växer omkring 50 centimeter om året. De blom-
mar efter tre till fyra år, men ger den första blygsamma skörden 
först efter fyra till fem år.
Kaffebuskar som växer på högplatåer mellan 1000 och 1500 
meter över havet anses ge kaffe av bättre kvalitet. 

•Robusta (Coffea canephora) är den senast upptäckta av de tre 
kommersiella kaffearterna. En synonym som använts mycket 
tidigare är Coffea robusta, som också gett det svenska namnet. 
Benämns även kongokaffe då den ursprungligen upptäcktes i 
dåvarande Kongo. 
Robusta är en låglandsväxt från  tropiska Afrika. Arten odlas 
företrädesvis i västra Afrika, Centralamerika, Sydostasien och 
i mindre kvantiteter i Sydamerika. 
Det har en kraftigare smak än arabiskt kaffe och är en vär-
defull komponent i pulverkaffe. Det innehåller förhållandevis 

Gaggia Classic, en riktigt bra instegs-maskin, 
en Kaffemaskinernas Alfa 75TS

T
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ESPRESSON I HEMMET… 
NICLAS DAHLGREN HAR KOMMIT TILL TREDJE OCH SISTA DELEN I SIN ESPRESSO-TRILOGI. DENNA GÅNG AVHANDLAS 

ESPRESSOMASKINER, KAFFEKVARNAR OCH BÖNOR, SÅ NU VET DU ALLT. KÖP EN MASKIN OCH GÖR DITT EGET KAFFE!

DE TRE CENTILITER VÄTSKA SOM UTGÖR EN ESPRESSO KAN INNEHÅLLA UPP TILL OFATTBARA 300 IDENTIFIERBARA 

AROMÄMNEN. DETTA GÖR ATT ESPRESSON OMGÄRDAS AV STORT INTRESSE OCH STÅR ATT ÅTERFINNA INTE BARA SOM 

ESPRESSO, UTAN OCKSÅ SOM DEL AV MÅNGA DRYCKER OCH MATRÄTTER. ÖVERSATT TILL KÄNSLA OCH UPPLEVELSE ÄR 

EN BRA ESPRESSO ELLER EN ESPRESSOBASERAD DRYCK EN RESA OCH EN UPPLEVELSE...

Såhär smarrigt ser det ut när man gör rätt, en perfekt 
Espresso in the making...



KLÖVERBLADET

mycket koffein (2 - 4,5 procent mot arabicans 1 - 1,7 procent). 
Robusta svarar för cirka 25 procent av världens samlade kaf-
feproduktion. 

•Liberiakaffe (Coffea liberica) är en kaffeart som ursprungligen 
kommer från västra delarna av Afrika. Carl von Linnés lärling, 
Adam Afzelius, upptäckte den vildväxande busken i slutet av 
1700-talet. Jämfört med arabiskt kaffe är liberiakaffet en låg-
landsväxt, samt större och kraftigare och ger ett beskt kaffe 
med kraftig smak. 
Liberiakaffet är den kaffesort som har lägst kommersiell bety-
delse och svarar endast för mindre än 1 procent av världens 
kaffeproduktion. Däremot används busken som ympunderlag 
till arabiskt kaffe eftersom arten är mer anpassad till fuktigt 
låglandsklimat än andra kaffearter. 

Arabican anses som den finaste och enda bönan av många. Jag 
och många med mig är mer nyanserade och jag har själv haft allt 
från 100 procent Arabia till 100 procent Robusta i min kvarn och 
tycker att Robustan definitivt skall finnas i en espressoblandning. 
Robustan är mycket billigare och tåligare med mörkare, jordiga 
och chokladiga toner. Värt att veta är att den ofta används i större 
andelar i blandningar i caféer med mindre kunnig personal då det 
tål större temperatur- och extrationsspann utan att smaka illa. 
Ofta har dessa blandningar namn som ”Special bar” eller ”Grand 
bar”.
Kaffen med högt Arabicainnehåll är ofta syrligare och fruktigare, 
men saknar tyngden och djupet som ett robustarikt kaffe kan 
innehålla. Arabicakaffe är oftast lite dyrare och säljs under namn 
som de luxe, crema d’oro och grand crema. Många av dessa bön-
blandningar kommer givetvis från Italien och det finns hundratals 
stora rosterier i detta land. Dock har det på senare år och i takt 
med skandinavers upptäckt av espressokaffet dykt upp specialaf-
färer, sortiment i mataffärer och microrosterier i Sverige. Till och 
med stora drakar som Löfbergs lila och Zoega’s har börjat saluföra 
espressobönor. De svenska microrosterierna håller mycket hög 
klass och kvalitet på sina produkter, ofta med spännande och 
oväntade smakupplevelser, även om deras blandningar kanske 
inte smakar som en italienare skulle vilja ha sin lunch-espresso. 
För egen del finner jag många av dem väldigt spännande. De 
senaste årens tekniska utveckling med digitalt styrda rostningsug-
nar, avancerade espressomaskiner och högre kvalitet på bönor har 

omkullkastat gamla traditioner och en espresso kan idag smaka 
väldigt annorlunda jämfört med hur den smakade i Italien på 60 
talet när dess popularitet växte stort. Vill man sen RIKTIGT snöa in 
sig kan man rosta själv hemma och  komponera sitt eget kaffe med 
sina unika smakupplevelser, men dit skall vi inte nu….. 

Il Mano 
Hantverket. Kanske det viktigaste M:et av dem alla, men också 
det svåraste. 
Processen att tillverka en espresso är komplex och innehåller 
många steg och parametrar. Jag skall strax leda dig igenom hela 
processen, men först en tumregel att hålla i minnet. Tumregeln 
som gäller är att 

Sju gram malt kaffe skall tampas med 15 kilo belastning, extra-
heras i 25-30 sekunder vid 92-95° C och resultera i 3 centiliter 
espresso. 

Dessa värden kan givetvis variera kraftigt och ändå resultera i 
drickbar espresso, men utgör ändå någon slags riktvärde. 
Men nu gör vi espresso! Det här är stegen. 

Malning 
Malningen är mycket viktig för resultatet och ändras på en riktig 
espressobar flera gånger dagligen utifrån önskat resultat, bönans 
egenskaper, omgivningens temperatur och luftfuktighet. Ett finare 
malt, ett mer nyrostat kaffe eller en högre luftfuktighet bidrar till 
en längre extraktion och att kaffet rinner ut långsammare, tvärtom; 
grovare malt, äldre kaffe eller lägre luftfuktighet ger en snabbare 
extraktion, ofta med mindre smak och mindre crema som följd. 

Viktigt att notera är att malet kaffe åldras snabbt. Direkt när syret 
kommer i kontakt med kaffebönans inre börjar oxideringsproces-
sen som går fort. Helst skall du inte mala mer än vad som går åt 
just nu, och 10 minuter gammalt malet kaffe är just gammalt. 

Dosering av kaffet
Beroende på personlig preferens, önskat resultat och bönans 
egenskaper kan man under eller överdosera. Grundregeln är 
dock sju gram kaffe för en enkel espresso och fjorton gram för 
en dubbel i det speciella dubbelfiltret vilket brukar motsvara en 
fylld och struken filterkorg för respektive typ. Det saluförs större 
filterkorgar där den dubbla 18 gram stora filterkorgen är vanligast. 
De används ibland då vissa kaffesorter skall överdoseras kraftigt 
för att nå önskat resultat. Själv kör jag med ”fjortonsgramsböjen” 
på fingret när jag styrker av det fulla portafiltret, det ger en hög 
säkerhet och repeterbarhet då bara några delar av ett gram hit 
eller dit ger en längre eller kortare extraktionstid med samma 
resultat som ovan. 

Tampning 
Här använder man den släta tampern för att platta till och kompri-
mera kaffet. Tumregeln är som sagt ungefär 15 kilo tryck för att 
skapa lagom mottryck för maskinen att jobba mot. Vissa skolor 
säger att man endast jämnar till ytan eller till och med lämnar 
kaffet helt otampat. Jag vill dock höja ett varningens finger för 
att man i så fall riskerar att få kafferester innuti grupphuvudet. 
Dessa metoder kräver ett större underhåll och tätare rengöring av 
maskinen än om man tampar ordentligt. 

Flushning 
Innan man sätter i portafiltret i maskinen gör man en kortare eller 
längre genomsköljning av grupphuvudet maskinen för att rengöra 
från kafferester och för att få fram färskt vatten till det nya kaffet. 
På vissa så kallade E61-maskiner används flushen för att kontrol-
lera bryggtemperaturen. Genom att flusha ungefär 30 sekunder 
och kyla ner grupphuvudet och sedan vänta ett antal sekunder så 
kan man förändra bryggtemperaturen beroende på när man sätter 
igång bryggningen. Noggranna tester har visat att man med denna 
teknik, kallad temperatursurfning, kan manipulera bryggtempera-
turen inom delar av grader. 

Extrahering 
Själva processen när vattnet rinner genom kaffet kallas extra-
hering. Tumregeln är ungefär 25-30 sekunders extraktion för att 
få tre centiliter ur enkelfiltret eller sex centiliter ur dubbelfiltret. 
Det är här alla andra parametrar faller ut och påverkar resultatet. 
Det finns stora möjligheter att variera utifrån personig smak och 
bönans egenskaper. En tumregel är att man avbryter extraktionen 
när creman som kommer ur spouten dramatiskt byter färg från 
mörk till ljus/beige. Då är kaffet urlakat och förbrukat. 

Har du nu gjort rätt så befinner sig tre centiliter väldoftande, 
söt, komplex och smakrik espresso med tigrerad crema i din 
kopp. Tillfredställelsen och smakupplevelsen hos en välsmakande 
espresso är otroligt hög och variationen på bönor och rostning är 
enorm. Kort sagt är framställandet av espresso något som kan 
skänka stor glädje samtidigt som man med största säkerhet aldrig 
blir fullärd. 
Fallgroparna är givetvis många men som tur är ofta enkla att 
undvika. För att riktigt bli duktig rekommenderar jag att delta i en 
baristakurs där man får ytterligare utbildning om kaffet och dess 
historia, man får se en duktig barista in action och själv testa alla 
moment för att få feedback på resultatet. Förutom kunskap genom 
kurser så finns det finns givetvis spaltmil att läsa på om kaffe både 

i böcker och på nätet. Här är några ställen att starta på. 

Webben 
www.riktigtkaffe.se - sveriges kaffecommunity #1 
www.coffeegeek.com - amerikanskt forum med många läsartester 
och podcasts 
http://www.home-barista.com/ - mer tester och mycket teknik. 

Böcker 
Espressoboken - innehåller mycket fakta, historia och utförligare 
beskrivning av processen och de 4 M:en 
Författare: Matts Johansson och Petter Bjerke 
ISBN: 91-7085-209-X 

Kaffeboken – bra, mer generell bok om kaffe. 
Författare: Lars Elgklou 
ISBN: 91-7119-096-1 

Espresso Coffee - The Science of Quality (2nd edition), Otroligt 
nerdig och teknisk, kräver viss kemikunskap. 
Författare: Rinantonio Viani and Andrea Illy 
ISBN: 0123703719 

Källor
• Espressoboken
• Wikipedia
• Riktigtkaffe.se

Ordlista
Flusha, spola maskinen utan filter eller kaffe med avsikt att ren-
göra, spola fram färskt vatten eller kylaner grupphuvudet.
Spout, delen längst ner på portafiltret där kaffet rinner ner i 
koppen.
Portafilter, handtaget + filterkorg, på en espressomaskin finns 
inget pappersfilter som tex i en kaffebrygare, utan det består av 
en stålkorg med många små hål.
Tamper eller press, rund metall eller trä mojäng som används 
för att komprimera kaffet i filterkorgen och polera ”puckens” 
ytan.
Puck, det komprimerade kaffet, när den slås ur filterkorgen 
så är den rund och mörk och ser ut som en puck. Genom att 
studera pucken kan man berätta vad som eventuellt gick fel i 
extraktionen. Skall vara hård och med torr yta och utan ”chan-
neling”.
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BANMÖTEN ÄR JOBBIGA. UPP I SVINOTTAN OCH KUSKA PÅ 

LANDSVÄG I HÅRT FJÄDRAT OCH DÅNANDE SPORTVAGN. 

NÄR VI VANLIGA CHECKAR IN PÅ MORGONEN HAR REDAN 

EN ENORM ARBETSINSATS LAGTS NER. MANNEN BAKOM EN 

STOR DEL AV DETTA ARBETE ÄR FREDRIK MALMBERG. HAN 

HAR DELS HUNNIT VARA TÄVLINGSSEKRETERARE OCH TÄV-

LINGSLEDARE FÖR CHALLENGE, DELS BANMÖTESARRANG-

ÖR. INFÖR 2008 SKER DOCK EN DEL FÖRÄNDRINGAR.

FREDRIK, HUR SER DET UT INFÖR 2008?

– Vi har bildat en banmötesgrupp som består av mig själv, 

Rickard Eliasson och Bo M Hasselblad. Richard sköter logisti-

ken, Bo tar hand om rapporteringen till bland annat Svenska 

Bilsportförbundet och jag ordnar bokningen av banor samt 

ansvarar för Mantorpmötet i slutet av sommaren. Övriga ban-

möten har andra personer tagit över som ansvariga för.

HUR SER DET UT PÅ ÖVRIGA BANOR?

– Förra året fick vi in en del nytt blod, bland annat Aris Stamos, 

Johan Wadén och Jakob Thorsteinsson. Dessa herrar och några 

till kommer att arrangera de övriga banmöten som planerats, så 

nu blir det ett drägligt lass att dra inför varje banmöte. Jag hål-

ler på att sammanställa en kortfattad banmötespärm, där alla 

förberedelser beskrivs för att underlätta för de ansvariga.

NÅGOT NYTT I DITT EGET GARAGE?

– Min gamla kära Bertone ska uppgraderas för att gå än snab-

bare. Motor och chassi står på tur för en uppdatering.

Banmöteskalendern inför 2008 hittar du nedan. Observera att 

datum kan komma att ändras då exempelvis STCC ännu ej bokat 

klart sitt program. Dyk in på hemsidan eller håll koll i kommande 

Klöverblad för definitiva datum.

Som vanligt finns all information på klubbens hemsida under 

rubriken Banmöten. Licenskurser, gemensamma middagar och 

annat avhandlas där i detalj. Vi tackar Fredrik och hans stab för 

hårt arbete under åren och även inför 2008. Väl mött på våra 

svenska racerbanor 2008!

Challenge har ett behov av funktionärer till serien 
inför kommande säsonger. Deltagarantalet ökar 
för varje år och närmar sig nu trettiostrecket till 
antalet. Vi som hållit på med detta de senaste åren 
behöver nu både ytterligare hjälp samt lite nytt 
blod.
Ett bättre tillfälle att se, uppleva och påverka en 
populär tävlingsserie på stark frammarsch finns 
inte, du kan inte komma närmare standardvagns-
racing utan att ratta själv. 
 
Dina sysslor kommer att vara något av följan-
de; tävlingsledning och administration inför, 

Starten ska strax gå, och du har fått det att hända. Känns det inte bra? Foto: Staffan Erlandsson

under och efter tävlingarna, domarrollen 
under racen samt tekniskt ansvarig för besikt-
ning och kontroll av tävlingsbilarna. Klubben 
ser till att du utbildas för din roll som funktio-
när. Det enda som krävs av dig är ett engage-
mang, vi ser sen till att du får adekvat utbildning! 
Teknisk koll gällande bilar och erfa-
renhet av någon slags idrottslig täv-
ling är ett plus men krävs inte för alla roller. 
 
Är du intresserad så hör av dig till Magnus Lindberg, 
mobiltel. 0768 - 52 60 57 eller Mattias Arvidsson, 
mobiltel. 0763 - 17 73 84

Funktionärer till 
klubbens tävlingsserie 

Challenge sökes
Fredrik Malmberg framför sin Bertone på Gelleråsen 2006.

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Preliminär banmöteskalender 2008

Dag    Bana          Banmötesansvarig

 

3/5      Gelleråsen    Aris Stamos

31/5    Anderstorp    Micha Forsgren

7/6      Sviestad       Rickard Eliasson

28/6    Knutstorp      Jakob Thorsteinsson

29/6    Sturup          Vakant

2/8      Kinnekulle     Christian Waltgård

3/8      Kinnekulle     Christian Waltgård

6/9      Mantorp        Fredrik Malmberg

I banmötets skugga
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SVERIGES MEST ANRIKA RACERBANA FICK ARRANGERA 

EN RACEHELG I WTCC DEN 28-29 JULI, SOM ERSÄTTARE 

FÖR TURKISKA ISTANBULPARK. ALFA ROMEO OCH TEAMET 

NTECHNOLOGY DELTOG, LIKSOM ETT KOPPEL SVENSKA 

FÖRARE.

Anderstorp är som bekant den enda svenska bana som arrang-

erat F1. Världsmästerskapet WTCC var tidigare enbart ett 

Europa-mästerskap vid namn ETCC. De körde på Anderstorp 

2002 och 2003. Anderstorp har byggts om radikalt sen dess 

med nya depåer, kontor och mediacenter och ser nu ut som 

vilken modern racerbana som helst.

Den svenska Alfa-importören Italienska Bil hade ordnat rabat-

terade VIP-biljetter till medlemmar i Club Alfa Romeo. En röd 

Alfa-keps, parkering och nyckelband ingick, och nog var det 

ganska rött på Alfa-läktaren. Tyvärr saknades paraply i utrust-

ningen denna något regninga helg. Hursomhelst anslöt ett 

stort antal klubbmedlemmar för att se Alforna vinna. Nu blev 

det inte så, men en tredje respektive femteplats för Thompson 

med Tielemans på 13:e respektive 21:a plats i de två racen impo-

nerade.

Det italienska teamet NTechnology tävlar med den något 

föråldrade Alfa 156 i WTCC. Förare är den inte helt okände 

BTCC-mästaren från 2002 James Thompson, samt holländaren 

Olivier Tielemans. Deras härjningar under 2007 års WTCC är 

WTCC ANDERSTORP

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

James Thompson inför start i race 1. Regndäck behövdes denna dag på Mossen.

enastående, speciellt Thompsons insatser under senare halvan 

av säsongen. Att vinna bägge racen som han gjorde i Valencia 

med en gammal bil är en stor bedrift. På köpet ordnade han 

teamets 100:e poleposition. Inför sista tävligen i Macau har 

vi NTechnology på en fjärdeplats i konstruktörsmästerskapet 

och James Thompson på en fjärde plats i förarmästerska-

pet. Avgörandet kommer helgen 18-19 november i Macau, 

där Tielemans ersatts av den lokale föraren André Couto. 

Thompson ligger bara tolv poäng efter, och när denna tidning 

landat i er brevlåda vet vi hur det slutade.

 

Övriga svenska deltagare på Anderstorp hade blandade fram-

gångar. Mest minns vi nog Rickard Rydells stöddiga avslutning i 

andra heatet, där han passerade ledande teamkamraten Nicola 

Larini några kurvor från mål. Anderstorp ståtade även med två 

miljörelaterade debuter; Volvo var först med etanoldrift i WTCC 

genom sitt deltagande på Anderstorp och SEAT debuterade 

med dieseldrift i sin Leon.

Zanardi och Thompson på sida vid sida på startrakan i race 1.

UNDER 2008 KOMMER VI ATT FÅ SE EN ALFA ROMEO 147 

1,6 DELTA I SVENSK RACINGS PLANTSKOLA JTCC. 16-ÅRIGE 

ROBIN APPELQVIST FRÅN KNIVSTA TJUVSTARTADE I JTCC MED 

ETT LOPP UNDER 2007, MEN TAR NU STEGET FULLT UT FRÅN 

GO-KART TILL STANDARDVAGNSRACING.

JTCC är öppet för alla från det år de fyller 16 år. Synbarheten 

i media är stor, med bland annat TV-sändningar, vilket i sin tur 

gör klassen intressant för sponsorer. Många tar därför steget 

direkt från go-kart till JTCC då de fyllt 16 år. Robin Appelqvist 

har två säsonger i go-kart bakom sig. Från början var tanken att 

det skulle bli Formel Ford, men det blev alltså JTCC.

Robin Appelqvist är en av fyra elever i hela Sverige som kommit 

in på skolan efter hårda uttagningar och intervjuer som utför-

des av Bilsportsförbundet på Bosön i Stockholm.

Till vardags studerar Robin Appelqvist första året på 

Riksidrottsgymnasiet för racing i Mjölby. En del av lektionstiden 

spenderas på Mantorp, där bland annat STCC- och Alfaföraren 

Mattias Andersson undervisar. Marknadsföring, nycklar för 

hur man söker sponsorer samt kostlära är några av de ämnen 

som studeras utöver de vanliga på det samhällsvetenskapliga 

programmet.

Inför 2008 skall bilen uppdateras. Nuvarande teamchef är 

pappa Bengt Appelqvist.

– Vi har många timmar i garaget framför oss. Bilen har redan 

konverteras till etanoldrift, avgassystemet är bytt, insprut 

och insug har modifierats och allt har mappats med de nya 

förutsättningar som etanoldriften innebär. Vi får heller inte 

ha givarna till ABS-systemet på plats i bilen. Detta har lett till 

problem med instrumentbrädan, med en hastighetsmätare som 

inte fungerar och varningslampor som lyser eftersom de tar 

information från ABS-givarna, berättar Bengt Appelqvist.

Minimivikten i JTCC är 1098 kg. En Alfa 147 väger som ny dryga 

1300 kg, vilket innebär att det är en hel del viktbesparing som 

står på arbetsordern inför vintern. Plastrutor, nya och lätta fäl-

gar samt lättviktsmaterial är lösningen. Tyvärr ger reglementet 

inte så mycket utrymme att arbeta med. 

1,6-litersmaskinen lämnar i original 120 hästkrafter. – Med den 

trimning som är tillåten samt etanoldrift hoppas vi kunna plocka 

ut runt 145-150 hästkrafter ur motorn. Efter vinterns arbete och 

uppdateringar så är min målsättning att vara på pallen åtmins-

tone en gång under 2008, avslöjar Robin Appelqvist.

Det är mycket sällsynt att en racingförare idag gör karriär 

enbart på talang. Sponsorer är ett måste även om du är en 

sensationellt begåvad förare. På gymnasiet studeras marknads-

föring och hur man skaffar sig sponsorer. I gengäld måste man 

som team kunna erbjuda något, och det faktum att JTCC skall 

sändas i TV är ingen nackdel. Idag sponsras Robin Appelqvist av 

Bilsport & MC Specialförsäkringar och har även fått en del hjälp 

av Alfa-återförsäljaren Autoitalia i Hackefors. – Ett av vinterns 

absolut viktigaste projekt är att få fatt på sponsorer. De är väl-

digt viktiga i en lyckad satsning, berättar Robin Appelqvist.

Teamets sammansättning med mekaniker, stallchef och övriga 

hjälpredor är inte klart i dagsläget. Eventuellt kommer man att 

ingå i en satsning tillsammans med ett av STCC-teamen, vilket 

skulle vara en smidig lösning.

Vi önskar teamet lycka till och ses på racerbanan 2008! 

Presumtiva sponsorer når Robin Appelqvist på robin@appel-

qvist-racing.se eller på telefon 0730-36 77 83.

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

ALFA 147 I JTCC

FOTO: MAMMA TURID APPELQVIST.
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I STCC följer vi här Mattias Andersson i hans två sista tävlingar 

för året.

Näst sista tävlingen i STCC kördes på ett kylslaget och blåsigt 

Sturup. Mattias inledde med att kvala som 13:e man. I racet 

jobbade han sig stadigt uppåt och var uppe på sjätte plats 

när plötsligt två pinnbultar i vänster framhjul gick av… - Det 

fanns inget mer att göra än att köra åt sidan och lifta hem, sa 

Mattias.

 

Finalen på Mantorp Park blev en märklig historia. Mattias 

kvalade in på den försmädliga niondeplatsen, precis utanför 

superpole med andra ord… Som traditionen bjuder blev det en 

ordentlig startkrasch där de flesta toppåkarna försvann. Den 

här gången lyckades Mattias klara sig igenom oskadd och ur 

första svängen var han uppe på fjärde plats! Tomas Engström 

ledde men laddade fullt efter långa rakan med riktning Mjölby 

och parkerade lååångt ut i lecakulorna och Mattias var plötsligt 

trea. I regnet tappade tyvärr Mattias lite fart och föll ned till 

femte plats. Den placeringen höll han ända till depåstoppet. Där 

krånglade en hjulbult och han tappade 10 sekunder och anslöt 

i racet på tionde plats. Efter denna fadäs körde Mattias mycket 

inspirerat och plockade placering efter placering. Han var uppe 

på femte plats igen och hade smak på mer när han plötsligt 

gled ut i gruset i Parissvängen och vips var han nere på tionde 

plats igen… Nu orkade inte Mattias ladda om. Han bevakade 

sin tiondeplats in i mål. Han var naturligtvis besviken, men när 

man summerar säsongen har det gått överlag mycket bra. Han 

var helt uträknad innan säsongen startade, men nu när allt är 

över så blev det en tiondeplats totalt, endast två poäng bakom 

åttondeplatsen och före förare om t ex Tommy Rustad och 

Tomas Engström.

Nu väntar en lång vinter med ivrigt skruvande i garagen.

ÅRETS SISTA 
RACINGRAPPORT
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Jag fick låna ett album med gamla SSK-bilder av Per Birkefall. 

Han hade inte 100 % koll på läget, men visste i alla fall att bil-

derna var från SSK-serien 1971 och 1972. Jag lyckades hitta en 

SSK-Serien körde sin final på Gelleråsbanan i Karlskoga. I SSK-

Classic fick Claes Hanström sällskap av Bengt-Åke Wendelin. De 

slutade femma och sexa i finalen och sexa och sjua i serien.

bild på en Alfa Romeo, men varken jag eller han har en aning om 

vem det är. Är det någon som känner igen sig?

God Jul på er alla Alfistis 
ÖNSKAR

BENGT-ÅCE GUSTAVSSON – WWW.RACEFOTO.SE
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KLUBBSHOPPEN

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

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.

KLUBBSHOPPEN

1

2

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

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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HJULNÖTTER! 
AV OKÄND ANLEDNING (VÄXTHUSEFFEKTEN?) KOMMER JULARNA ALLT OFTARE, OCH BLIR ALLT-

MER OINTRESSANTA, ELLER RENT AV BESVÄRANDE. DETTA TILL TROTS HAR NÖT-RED ÄNNU EN 

GÅNG FÖRSÖKT KAPSLA NÅGRA KLURIGHETER I LAGOM HÅRDKNÄCKTA SKAL, OCH HOPPAS 

FÅ MÅNGA FÖRSLAG PÅ LÖSNING. SVAR I FORM AV EN TRÅKIG RAD MED ENBART 1, X, 2 ETC 

KOMMER ATT GRANSKAS KORREKT, MEN OENGAGERAT. DÄREMOT, BIDRAG SOM ÅTFÖLJS AV 

SYNPUNKTER, KOMMENTARER ELLER ENVISA FÖRKLARINGAR, BEHANDLAS MED GLÄDJE, MEN 

SJÄLVFALLET SKRUPULÖST RÄTTVIST!

SVAR SKALL VARA NÖT-RED TILLHANDA SENAST DEN 5 JANUARI ÅR 2008. BIDRAG VIA E-POST 

KOMMER ATT KVITTERAS, SÅ DU VET ATT DIN VINNANDE RAD INTE FÖRSVUNNIT I CYBERRYM-

DEN!

LYCKA TILL!

1. Bilden föreställer en “Hemi-grill”, och givetvis 
 kommer den från USA. –Men varför kallas motor-
 typen för “hemi”?

1 USA anser sig äga större delen av hemisfären

X Den har namngivits efter konstruktören, Rudolf Hemi.

2 Ventilerna sitter i vinkel mot varandra i rundat för-

 bränningsrum.

2. Detta är en scenbild från en mycket känd opera av 
 Mozart. Vem regisserade uppsättningen?

1 Ingmar Bergman

X Mats Ek

2 Eric Ericsson

3. Varför utrustades dessa bilar egentligen med sina 
 speciella dörrar?

1 Marknadsavdelningen krävde det.

X Chassiekonstruktionen krävde det.

2 Aerodynamiken krävde det.

4. Stiligt drivpaket, som hör hemma i en

1 Pagani Zonda

X Lamborghini Miura

2 Iso Grifo

5. År 1957 drev denna motor en bil på Bonneville Salt 
 Flats i nära 400 km/h. Vem körde?

1 Masten Gregory

X Stirling Moss

2 Carol Shelby

6. Banskiss och resultatlista från ett av den tidens 
 stor-lopp. Året var 1934, men var ägde tävlingen 
 rum?

1 Oslo

X Köpenhamn

2 Helsingfors

7. Snygg bild av en briljant förare i sin Lotus. 
 Hans namn? 

1 Jim Clark

X Jack Brabham

2 Innes Ireland

8. Motorerna i dessa läckra bilar drev ursprungligen 
 något helt annat. Vad? 

1 Brandsprutor

X Sportflygplan

2 Motorcyklar

9. Denne man var chefsdirigent för en större sym-
 foniorkester år 2000-2006. Var?  

1 Stockholm

X London

2 Los Angeles

10. Snyggt bakparti, tillhörigt en

1 Maserati 5000 GT

X Lamborghini Espada

2 Bizzarrini Strada
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Svar skickas till:
orso@bredband.net 
eller
Björn Sandberg
Hangarv. 3, 183 66  TÄBY

16.  Mums! Vilken bil?

1 Alfa Romeo Tipo 33 Stradale

X Porsche 904 GTS

2 Ferrari 206 Dino SP

17. Vem är mannen till vänster? Ledtråd: 722

1 LJK Setright

X Dennis Jenkinson

2 Robin Heard

18. Konstig värld vi lever i, detta är en Volkswagen-
 motor, även om bilen inte kallas VW. 
 Om man tar ut maximal effekt, hur länge räcker 
 en full tank bensin? (100 liter)

1 12 minuter 

X 30 minuter

2 55 minuter

19. Denne man har lyckats trumma hop en enastående 
 samling tävlingsbilar. Bl a har han den ena av två 
 körbara BRM V16. Vem äger den andra?

1 Tom Wheatcroft

X Ingvar Kamprad

2 Bernie Ecclestone

20. Vem producerade filmen med bl a dessa huvudpers.., 
 ursäkta, huvudbilar?

1 Dreamworks

X Disney/Pixar

2 Turner Entertainment

13. Denna magnifika motor bidrog i hög grad till de allie-
 rades seger i II:a världskriget. I något enklare skick 
 användes den i stridsvagnar. 
 Vad heter den versionen?

1 Comet

X Meteor

2 Nova

14. Vem var den förste redaktören till denna tidskrift 
 i svensk utgåva?

1 Yngve Gamlin

X Hans Alfredsson

2 Lasse O´Månsson

15. Den här speciella kuggformen har inspirerat ett 
 bilmärkes emblem. Vilket?

1 Alvis

X Citroën

2 Volvo

12. Kombinera den första bokstaven i dessa tre herrars 
 efternamn! Vilket land leder detta tankarna till? 

1 Frankrike

X Belgien

2 Holland

11. En framgångsrik motor från 30-talet. 
 Vem tillverkade den?

1 BMW 

X Jaguar

2 Ferrari  
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ANDERSSON BENGT LINKÖPING                      

ANDERSSON MAGNUS VÄSTRA FRÖLUNDA  RMY051 GTV3,0 2002 SVART 

ANDERSSON OLA MALMÖ UWA665 156 TS 2004 

ATTNARSSON BJÖRN SÖLVESBORG 1750 GTV 1970

   1750 GTV 1970  

BERGLUND PER BROMM                          

BJÖRKLUND RICHARD SOLLENTUNA                     

BOGEVIK DAVID VÄSTERVIK TRF346 SPIDER 3,0 1999 SVART 

BREFELT PER MALMÖ  RSW379 156 V6 SW 2000 BLUE COSMO

CHRISTOFFERSSON GUNNAR LJUNGBY  SPIDER 1990 RÖD 

    GIULIETTA 1984 RÖD 

DILNOT SMITH DAVID LJUNGSBRO OWB 75 3.0  GRÅ 

EHRVALL TOBIAS HUDDINGE                       

EKLUND BO SOLLENTUNA RAK946 164 3,0 V6  SVART 

FREDELL SEVED KVIBILLE  159 1,9 JTDM 2006 TITANGRÅ 

GUNNARSSON CHRISTIAN GISLAVED XUT369 156 V6 SW 2001 NERO FUOCO

HAKESTAM PETER SJÖBO APL028 147GTA 2003 SILVER 

HENRYSSON MORGAN ARVIKA                      TCO306 166 2002 GRÅMET

HÖGLUND CHRISTOPHER NYNÄSHAMN AOK291 166 TS  SILVER 

JAMAI YOSEF HANINGE KJR313 155 1996 RÖD 

JARL JAKOB JÖNKÖPIN  147GTA 2005 

JONSSON PER OLOFSTRÖM JGO677 GTV TB 1996 SVART 

JÖNSSON BERTIL VEJBYSTRAND FPH356 SPIDER 2,0 1985 RÖD 

JÖNSSON MATTIAS ÅKARP WCP183 147 2,0 2004 RÖD 

KLANG BJÖRN ÄLVSJÖ ADZ051 GTV 2,0 1985 RÖD 

KNUDSEN IB HESTRA  ALFETTA  2,0 1978 

    ALFETTA GT 256 1977

KRONMARKER PONTUS JÖNKÖPING  156 2,0 SW 2004  

KVIST ANDERS VALLENTUNA TJR421 SPIDER 2,0 1996 RÖD 

LAGERFORS TOBIAS FJÄRÅS  156 2,0 1998  

LARSSON PER SATSJÖDUVNÄS AJF855 SPIDER 1991 ROSSO 

LUNDBERG JONAS MULLSJÖ PFP521 33 1,7 IE 1992 RÖD 

LUNDGREN ROBIN ÄLMHULT

LÖWENDAHL-NYRÉN HENRIK JÄRFÄLLA         

MANSFELD JOHAN LJUNGBY ABG451 1750 GTV 1972 BLÅ 

NORD BJÖRN HJÄLTEVAD FPG711 GTV6 1985 RÖD 

PÅLSSON THOMAS ÅBY                         SGP034 SPIDER ,0 1995 SVART 

RUDLING GÖRAN ENSKEDE GÅRD  156 2,5 SW 2005 ANTRACITMET.

RYDING JONAS UPPSALA PXH792 156 2,5 V6   

SJÖBORG PER HELSINGBORG  156 2,0 SELESPEED 2000 SVART 

SKOOG KENNET PÅARP                           

SVENSSON ANDERS ÖRBY HSH328 1600 GTJ 1975  

TADJAHMADI ALI REZA MALMÖ TON243 156 2,0   

ZETTERBERG DAN KARLSKOGA THX073 166 1999 RÖD 

INFO&NYA MEDLEMMAR
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Alfa 147

Alfa 147 är redan från grunden en exklusiv, sportig och körglad bil med hög säkerhet.
Nya Alfa 147 Black Line har fått fl era extra sportiga attribut som förstärker detta, bl a: • sportchassi • 17” aluminiumfälgar ”Black 
Line” • sidenmatta backspeglar • röktonade bakljus • takspoiler • avgasrör i krom • tonade bakre rutor • sportklädsel • röd dekor 
i instrumentering • mörk interiörpanel • ”Ti”-svarta dörrstolpar och innertak • aluminiumpedaler.

Alfa 147 2,0 TS 150 hk Black Line pris från ca 205 500 kr. Nybilsgaranti 2 år/obegr. antal mil. VSG och Lackgaranti 3 år. Rost-
skyddsgaranti 8 år. Ring 020-44 88 00 (kontorstid) eller besök www.alfaromeo.se för närmaste återförsäljare.

www.alfaromeo.se

Alfa 147 Black Line - Operazione Action!

CLUB ALFA ROMEO C/O ROLF CARSTENS, BERGABOVÄGEN 7, 133 37 SALTSJÖBADEN POSTTIDNING B


