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Festivalpris:
2,2 JTS och 1,9 JTD 
289.900:-
2,4 JTD  
319.900:-
Sportwagon  +10.000:-

Alfa 159

Festivalpris

Alfa 147 Blackline

209.500:-

Alfa 147

Alfa Romeo festival hos 
Torvalla Bil i Sätra

Alfa 159 inclusive:
2-zon ACC, Farthållare, Rattreglage för ljudsystem, 
Elektriska fönsterhissar bak, Metalliclack, Parkeringssensor bak, 
Visibilitypaket (innehåller regnsensor, aut. avbländande innerbackspeglar 
& luft-kvalitésensor, Tiltbara framstolar, Aluminiumfälgar 17” Elegant, Läderklädsel 
inklusive höjdjusterbar passagerarstol, CD/radio, 8 högtalare

Festivalpris:
GT 2,0 JTS

279.900:-

Alfa 

Alfa 147, Blackline
Black Line-paketet innehåller:
Sportchassie, 17” alu.fälg,
Backspeglar i sideneffekt, Röktonade bakljus,
Takspoiler, Tonade rutor, Sportklädsel,
Mörka paneler, Aluminiumpedaler,
Farthållare

Alfa GT inclusive:
2-zon ACC, Farthållare, Rattreglage för ljudsystem, 
Aluminiumfälgar 17” håldesign, CD/radio med MP3, 
8 högtalare, BOSE ljudsystem, Läderklädsel

ALFA ROMEO I STOCKHOLM
SÄTRA •  Murmästarvägen 29-31 • 08-707 57 00 • www.torvallabil.se

3 ÅRS VAGNSKADEGARANTI •  2  ÅRS NYBILSGARANTI •  3  ÅRS LACKGARANTI •  8  ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI
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Bl körning (l/100 km) w6,0 (1,9 JTDM 150 hk) – 11,5 (3,2 JTS Q4 260 hk). 
CO2 (g/km): 159 (1,9 JTDM 150 hk) - 270 (3,2 JTS Q4 260 hk).
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fick en jättetrevlig dag och att det kom massor med vackra ita-
lienska fordon. Blev det besöksrekord tro? Min tanke hade varit 
att besöka både Skokloster och banträffen på Gelleråsen, hade 
sett fram emot detta, men eftersom det inte blev av fick jag sitta 
här hemma i stället och heja på alla er som deltog i Challenge. 
Bara så ni vet, även om jag inte är på plats hejar jag på er ändå. 
Kör hårt! 
Sommarens evenemangschema är fullt av roliga aktiviteter, så 
jag hoppas att ni alla hittar något ni vill delta i. Härnäst var 
det visst Tjolöholm, banmöte på Anderstorp, vårrally i Skåne, 
Trollspeed, Östgötatur på gång. Och dessutom blir det två 
norrlandsträffar, en i Sundsvall (tack Daniel Jansson) och en i 
Hudiksvall (tack Erne Wiström) som jag gärna hade besökt om 
33:an hade varit i form för utflykter. Stort tack till er alla som 
ordnar med träffarna, hoppas de blir välbesökta och att vädret 
visar sin bästa sida. Ni som åker dit, njut av dagen, Alforna och 
sällskapet och ha det så väldans trevligt!
Själv ser jag fram emot en resa till Alfans förlovade land i bör-
jan av juni, då bär det av till Sardinien. Har aldrig besökt ön, så 
det ska bli jättekul och spännande. Dessutom ska vi fira att min 
mycket kära bror fyllt 40, så det blir säkert kalas hela veckan.
Sen kanske syns på någon träff framöver under sommaren....
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JAKOB THORSTEINSSON
MELLERSTA STENBOCKSGATAN 19D,

254 37 HELSINGBORG

TELEFON: 042- 21 91 91

MOBIL: 0702-278 885

MAIL: JAKOB_THORSTEINSSON@HOTMAIL.COM
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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.

Ja, äntligen är våren och värmen här. Varje dag händer något 
nytt i naturen, gräsmattorna blir grönare, blommor tittar fram 
och fågelkvittret ökar i takt med att hemvändarna hittat tillba-
ka hit och stämmer in i sången. Riktigt härligt att vara ute och 
promenera med jycken och inte behöver man frysa heller!
Sen är det roligt med alla fordon som hittat ut ur garagen, för 
var dag blir de fler och fler. Raggarna som är ute och glider med 
sina vrålåk, antingen med rutorna nervevade eller nercabbat 
(dock ganska påpälsade ännu) och spelar 50-talsrock för alla på 
stadens gator. Eller hur Erik (he he)? Sen alla fina entusiastfor-
don och motorcyklar, ja det är härligt. Jag blir glad av att se dem 
äntligen få komma ut och lufta på sig. På söndagarna tar jag 
hunden och promenerar in till stadens centrum och köper mig 
en stor café latte på något av caféerna, sen sätter vi oss i parken 
och njuter av solen, utsikten och det italienska kaffet. Från 
parksoffan har jag bra utsikt över gatorna som trafikeras med 
allehanda fordon. Och just nu ser det ut som jag får hålla på med 
detta söndagsnöje ett bra tag till då 33:an är trasig igen...eländet 
fortsätter alltså. Nu har spännhjulet till kamremmen smält och 
uschanimej vad jag våndas över hur det skall se ut inne i motorn 
denna gång, ack ack ack 33:ans stackars ventiler. Så egentligen 
är jag lite deppad just nu.
Skoklostertäffen har just varit, men tyvärr kunde jag inte åka 
ner och besöka den i år. Kändes lite tomt faktiskt, då jag varit 
där de senaste fyra åren. Men jag hoppas att alla ni som var där 

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

Allt gott till er alla Alfavänner!

CIAO / FRK ORDFÖRANDE
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Då var det dags igen. Med ännu en Skoklosterskalp i bältet kan jag 
inte låta bli att förundras över vädergudarna. En trevlig träff med 
många underbara bilar och trevliga människor. Förhoppningsvis 
blir det repris på denna stämning runtom i landet på alla de arrang-
emang Club Alfa Romeos ordnar.

Den utgåva av Klöverbladet du nu håller i handen blir förhoppnings-
vis lika angenäm läsning. Vanligtvis brukar jag hålla mig till slutet 
av min spalt med att vädja om bidrag. Denna gång tar jag det direkt 
i början, då läget börjar bli akut. Min fritid har reducerats kraftigt, 
då jag numer är pappaledig. Skicka in material… Tack till de som 
bidragit till detta nummer!

Har du en speciell böjelse eller kunskap du vill dela med dig av? 
Kanske någon fotograf som kan tota ihop en liten beskrivning av 
så här fotar du din bil bäst, eller någon italofil som kan tipsa om de 
bästa semesterorterna, sevärdheterna, vinerna, olivoljan eller vad 
det nu kan vara? Hör av dig så får du valfritt antal sidor till ditt 
förfogande i varje nummer av KB framöver. 

Annars är jag väldigt nöjd med den stora klokhet jag redovi-
sade i förra numret angående inköp av andrabil till familjen. 
Nyrenoverade och pulverlackade 17” fälgar i en aningen mörkare 
nyans än den vanliga silver med Good Year Excellence 215/45/17 
lyfte bilen rejält. Nu är den inte bara snygg i sin sänkta form med 
nya hjulen utan faktiskt riktigt läcker. Som vanligt undrar folk hur 
man har råd att åka omkring i en så dyr bil… och jag tar dem inte 
ur den villfarelsen!

I garaget har det hänt en del. Ny garageport har monterats. 
Tidsoptimist Erlandsson hade anslagit en dag som raskt blev två. 
Då återstår att beklä insidan av den nya vägg som fick byggas 
eftersom den nya porten var 80 cm smalare än den gamla oisolerade 
plåtporten.

Bilarna har fått smaka på startmotorn. Min 75 TS har dessutom 
befriats från infästningar för störbur och byggts tillbaka till origi-
nalskick med matta, stolar, bälten och övrig inredning. Även lågni-
våkablage samt högtalarkabel installerades under mattan utifall att 
ljud skall monteras. Vredet för att styra luftströmmarna ur värme-
paketet fungerar nu. Det var väldigt varmt om fötterna under kalla 
dagar förra året, om jag säger så…

GTV6:an har varmkörts ordentligt, nyrenoverat bromsok till höger 
framhjul ligger och glänser i garaget. Svetsen är redo att ge ett 

domkraftsfäste en omgång, och sen borde den vara klar att besik-
tigas. Nu är det dock som så att den här bilen har en egen vilja. 
Hon framstår som lite lat av sig, då hon verkar trivas med livet som 
pallbocksdrottning. De mest långsökta fel dyker upp, som gängpaj 
på rattstången, konstant ilagd backväxel, rykande ljusreglage, 
havererad helicoil på ventilkåpsbult samt lite annat smått och gott. 
Hitintills bokför jag det under rubriken italiensk charm men snart 
tröttnar jag och då blir det AB Svensk Bilprovning, banmöte och 
konbana utan pardon som straff.

Gammel-GTV:n blev nästan såld. Den presumtive köparen deltog 
även i demonteringen av förgasare och casterstag innan omständig-
heterna krävde att han drog sig ur. Som den gentleman han är kvar-
står dock erbjudandet om assistans vid återuppbyggnaden. Detta 
är ett mycket gott och inte helt ovanligt exempel på hur trevligt det 
är att vara medlem i en klubb som vår! Nu ska bilen sättas ihop och 
förhoppningsvis kan den få några mil på mätaren i sommar.

Till nästa nummer hoppas jag ni njuter av detta KB samt kör så 
mycket ni kan. Snart är det höst igen.

Garagevy med lånad 147 Q2 som kände sig som hemma i sällskap 
av OSB-skivor, Alfa 75 TS och hederlig Alfetta GTV 2000.
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Club Alfa Romeos 
Renoveringsutmärkelse

Instiftad vid årsmötet 2005.

För att uppmuntra till fina ordentliga upprust-
ningar och renoveringar av ”äldre” Alfa Romeo 
bilar har klubben instiftat en belöning för väl 
utförda insatser.

Vid årsmötet delas pris ut för bäst utförda reno-
vering, 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 artik-
lar i Klöverbladet påföljande år.

Sänd ditt förslag med dokumentation till sekre-
terare Bo M Hasselblad, Hjälmsätergatan 2 C, 
582 17 LINKÖPING alternativt sekreterare@
alfaromeo.org.

RAPPORT FRÅN KANSLIET:

SERVICE • RESERVDELAR 
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

Auktoriserad för

Tel. 08-660 22 71
Studentbacken 15–17

115 57 Stockholm/Gärdet

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

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. 

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

Läget är bra på de flesta fronter. Jag är totalstressad av 
husrenovering och husförsäljning. Vad vi pysslar med i 
styret framgår av protokollen från styrelsemöten.

Klart slut från kansliet.
SKÖT OM ER
ROLF

Klöverbladets stökiga redaktion
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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.

AuktoriserAd 
bilverkstAd FÖr 

 

 
 

reservdelAr, bilservice, 
repArAtion 

och Ac-service.

ostmästArgränd 6, ÅrstA. tel: 08-915265

Våren har anlänt och med den följer också starten på 
allehanda utomhusaktiviteter, både Alfa-relaterade och 
andra. Våra banmöten har startat för säsongen och på 
olika håll i landet samlas vi för en biltur, en glass, en 
kopp kaffe och trevligt umgänge. På så sätt fyller klub-
ben en verklig social funktion och den är väl värd att ta 
hand om och uppmuntra.
Tidigare har jag skrivit om det unika nätverket av ägare, 
mekaniker och entusiaster som klubben har och hur det 
ger ett mervärde när det gäller att göra Alfa-ägandet 
till mer än bara innehav av ett transportmedel. Som ett 
komplement till den funktionen är ju den sociala sidan 
av klubbens verksamhet väldigt viktig och något som vi 
kanske skulle ägna tid och kraft på att utveckla. Vid det 
senaste styrelsemötet, som refereras på annan plats, kom 
denna fråga också upp i samband med att samlingen på 
Skokloster i år diskuterades. Tyvärr hade jag inte själv 
chans att vara på Skokloster i år men tidigare år har det 
ju varit en tillställning som haft inslag som attraherat 
inte bara ägaren av bilarna utan även den övriga famil-
jen. I år var det ytterligare inslag av sådana aktiviteter 
som ökade evenemangets attraktionskraft.
Vid samtalet som styrelsen förde var det också tydligt att 
det finns ett intresse och vilja att denna del av klubbens 
verksamhet utvecklas. För de som är intresserade av att 
köra fort, testa sin bil och utveckla sin förarkompetens 
finns våra banmöten, för de som skruvar och putsar på 
bilarna finns allehanda träffar hos bilvårdsföretag och 
verkstäder där diverse tekniska detaljer och lösningar 
intresserar. De är båda aktiviteter som ligger helt i linje 
med föreningen stadgar och avsikt men i statuterna finns 

SEKRETERAR-REFLEKTIONER
TEXT: BO M. HASSELBLAD

också en del som vi kanske skulle kunna utveckla; ”att 
verka till nytta och nöje för medlemmarna” samt att ”ge 
medlemmarna en värdefull fritidssysselsättning”. Jag 
är övertygad om att det sker bäst genom att vi medvetet 
försöker bredda de lokala aktiviteterna.
Visst är det trevligt om vi kunde hitta på och genomföra 
aktiviteter som även resten av familjen kunde ha nöje 
av, även om de inte är de minsta intresserade av Alfan 
i familjen. Då kanske till och med uppslutningen vid 
exempelvis en aktivitet en söndagseftermiddag skulle 
kunna bli riktigt bra. Som det nu är, när familjen oftast 
stannar hemma på grund av ointresse, så är det ju svårt 
att på egen hand lämna dem för en eftermiddag med 
andra Alfisti. Själv tror jag inte att det krävs några 
större eller ambitiösa arrangemang men däremot kanske 
det skulle vara bra att ha i bakhuvudet när aktiviteter 
planeras.
Från klubbens sida är vi ju bara direkt inblandade i 
relativt få möten och samlingar men däremot händer ju 
desto mer på lokal nivå. Det är nog där det kunde vara 
intressant att fundera lite på nya arrangemang. Det 
finns säkert inget universalrecept och borde kanske inte 
finnas heller. Däremot så tror jag att det finns en hel del 
uppfinningsrikedom, förutsatt att vi tänker på ett lite 
nytt sätt. Snacka med er respektive och barnen – vad 
skulle få dem att vilja följa med. Tänk efter själv – vad 
tror ni skulle kunna hjälpa er att övertyga dem att hänga 
på. Vi skall nog inte var alltför rädda för att testa nya 
modeller. När ni sedan genomför aktiviteten, tag bilder, 
skriv några rader och berätta om dem. På så sätt kanske 
det inspirerar andra!

FOTO: THOMMY LEHRGRAFVEN
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INFORMATION&AKTIVITETERINFORMATION&AKTIVITETER

Zeatek Custom Parts, 4281 Gørlev, Danmark. CVR: DK28409427, Tlf: (+45) 2335 7495 / (+49) 151 5339 4289

Utrusta bilen för säsongens körningar!

Vi har utrustning från alla stora märken & orginal 
delar från Alfa Romeo.

Välkommen in på vår sida www.alfastumper.dk

VÄLKOMMEN!
Staffan Erlandsson

SÖKER MEDARBETARE

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

Känner du skrivlusta och vill dela med dig av dina 
erfarenheter? Kanske du saknat något i Klöverbladet 
som just du är expert på? Det kan handla om tek-
nik, förgasare, vin, fotografering eller annat som kan 
platsa i vår eminenta klubbtidning. Tanken är att du 

ska ansvara för några sidors textinnehåll i varje num-
mer som rör just ditt område. Hör av dig om du är 
intresserad, det vore kul med ytterligare skribenter 
som kan hålla våra läsare vid gott mod.

Klöverbladet utkommer med sex nummer per år. Manusstopp är den tionde dagen varje 
udda månad. Materialet skickas då till vår layoutare Thommy Lehrgrafven som sätter ihop 
tidningen innan den går till tryck. Förutom dig själv behöver du således en dator och mail. 

Nr. Ärende Anteckningar/Noteringar
1 Mötets öppnande Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Noterade att Stefan 

Swedbratt hade meddelat förhinder och inte var närvarande.
Jakob Thorsteinsson hade före mötet meddelat ordföranden att han hade brådskande 
personliga angelägenheter och därför inte kunde delta i mötet.
Deltagande ledamöter avvaktade anslutning av Stefan Werner. Ordföranden föreslog vid 
15:10 att mötet skulle öppnas utan hans deltagande och så beslutades.

2 Mötets behöriga 
utlysande och val av 
justeringsman

Ordföranden meddelade att mötet utlysts genom utskick av kallelse via e‐post från 
sekreteraren 2008‐04‐13. Styrelsen godkände att mötet blivit kallat i laga ordning.
Styrelsen beslutade att sekreteraren för protokoll och ordföranden justerar det, i enlighet 
med klubbens praxis.

3 Föregående mötes 
protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.

4 Fastställande av 
dagordning

Dagordningen fastställdes som föreslagen med notering att två frågor kommer att väckas 
under övriga frågor. Punkten §6.iv ʺDubbelhelg ‐ Skåneʺ utgår. Den fanns med i 
dagordningen av misstag och ingen sådan dubbelhelg planeras.

5 Ekonomisk rapport Rolf C. hade summariskt rapporterat klubbens balansräkning i ett e‐postmeddelande 2008‐
04‐11 enligt följande:

Tillgångar:           849 274
Skulder:              158 745
NETTO                 690 529

Kassören berättade att sedan denna sammanställning har poster 
bokförts och det aktuella nettot vid styrelsmötet är SEK 705 540. 
Det ekonomiska läget är tillfredsställande och något bättre än vid motsvarande tidpunkt 
föregående år. Kassören noterade och styrelsen diskuterade att klubben nu har en 
ekonomisk situation där arrangörer av klubbträffar och evenemang kan tillåtas utnyttja 
medel från klubben.

6 Aktiviteter 2008 De olika aktiviteterna för den närmaste tiden diskuterades som separata punkter.

6.1 Skokloster Arrangemangen fortlöper enligt plan. Samarbetet med de nya ägarna till 
konferensanläggningen har varit gott. Åke N. rapporterade att tidningarna Automobil och 
Klassiker planerar att delta i evenemanget. Helikopterflygning som tidigare år ingår också 
i planerna. Planer finns också att filma Skokloster‐dagen och sammanställa en film som 
dokumenterar den.

6.2 Tjolöholm Kommer att gå av stapeln 25/5. Ingen rapport då ansvariga styrelseledamöter inte deltar i 
mötet.

6.3 Banmöteshelg - Kinnekulle 
med middag

Ordföranden rapporterade om de kontakter hon haft med Stefan S. och Stefan W. Ingen 
övrigt rapport angående kringarrangemang fanns tillgänglig. Planering och organisation 
för de två dagarnas banmöten fortgår enligt plan.

6.4 Dubbelhelg, Skåne Punkten utgår.

6.5 Alfa Romeo 100 år Sekreteraren rapporterade att kontakt tagits med systerklubbarna i Danmark, Finland och 
Norge och att positiva svar inkommit. Det finns ett intresse av att samordna 
arrangemangen.
Fredrik Lavesson och Wille Roos har engagerats inom klubben och formar, tillsammans 
med BH, den arbetsgrupp som tidigare styrelsemöte tillsatte. En första kontakt har tagits 
mellan arbetsgruppens medlemmar men inga vidare aktiviteter har pågått. Arbetet 
kommer att fortsätta och rapporteras löpande till styrelsen vid behov.

SUMMERING - STYRELSEMÖTE 08:02
Telefonmöte 2008-04-20
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15:10 att mötet skulle öppnas utan hans deltagande och så beslutades.

2 Mötets behöriga 
utlysande och val av 
justeringsman

Ordföranden meddelade att mötet utlysts genom utskick av kallelse via e‐post från 
sekreteraren 2008‐04‐13. Styrelsen godkände att mötet blivit kallat i laga ordning.
Styrelsen beslutade att sekreteraren för protokoll och ordföranden justerar det, i enlighet 
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Dagordningen fastställdes som föreslagen med notering att två frågor kommer att väckas 
under övriga frågor. Punkten §6.iv ʺDubbelhelg ‐ Skåneʺ utgår. Den fanns med i 
dagordningen av misstag och ingen sådan dubbelhelg planeras.

5 Ekonomisk rapport Rolf C. hade summariskt rapporterat klubbens balansräkning i ett e‐postmeddelande 2008‐
04‐11 enligt följande:

Tillgångar:           849 274
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Kassören berättade att sedan denna sammanställning har poster 
bokförts och det aktuella nettot vid styrelsmötet är SEK 705 540. 
Det ekonomiska läget är tillfredsställande och något bättre än vid motsvarande tidpunkt 
föregående år. Kassören noterade och styrelsen diskuterade att klubben nu har en 
ekonomisk situation där arrangörer av klubbträffar och evenemang kan tillåtas utnyttja 
medel från klubben.

6 Aktiviteter 2008 De olika aktiviteterna för den närmaste tiden diskuterades som separata punkter.

6.1 Skokloster Arrangemangen fortlöper enligt plan. Samarbetet med de nya ägarna till 
konferensanläggningen har varit gott. Åke N. rapporterade att tidningarna Automobil och 
Klassiker planerar att delta i evenemanget. Helikopterflygning som tidigare år ingår också 
i planerna. Planer finns också att filma Skokloster‐dagen och sammanställa en film som 
dokumenterar den.

6.2 Tjolöholm Kommer att gå av stapeln 25/5. Ingen rapport då ansvariga styrelseledamöter inte deltar i 
mötet.

6.3 Banmöteshelg - Kinnekulle 
med middag

Ordföranden rapporterade om de kontakter hon haft med Stefan S. och Stefan W. Ingen 
övrigt rapport angående kringarrangemang fanns tillgänglig. Planering och organisation 
för de två dagarnas banmöten fortgår enligt plan.

6.4 Dubbelhelg, Skåne Punkten utgår.

6.5 Alfa Romeo 100 år Sekreteraren rapporterade att kontakt tagits med systerklubbarna i Danmark, Finland och 
Norge och att positiva svar inkommit. Det finns ett intresse av att samordna 
arrangemangen.
Fredrik Lavesson och Wille Roos har engagerats inom klubben och formar, tillsammans 
med BH, den arbetsgrupp som tidigare styrelsemöte tillsatte. En första kontakt har tagits 
mellan arbetsgruppens medlemmar men inga vidare aktiviteter har pågått. Arbetet 
kommer att fortsätta och rapporteras löpande till styrelsen vid behov.

SUMMERING - STYRELSEMÖTE 08:02
Telefonmöte 2008-04-20

6.6 Motormässan i Malmö - 
Rapport

Ingen som deltog i arrangemanget deltog i styrelsemötet och kunde rapportera.

6.7 Övriga Rolf C. rapporterade att det Skåne‐arrangemang han preliminärt planerat för denna vår 
inte kommer att gå av stapeln. Tanken finns dock kvar att för framtiden arrangera ett 
ʺSkokloster Sydʺ vid lämplig plats i Skåne.
Bo H. rapporterade att klubben i samarbete med webbplatsen AlfaPower kommer att 
arrangera en Östgöta‐tur 28/5. Bo H. organiserar detta tillsammans med Georg von 
Boisman som tidigare år arrangerat liknande östgötaevenemang. Turen avses starta i 
Skärblacka och avslutas i Linköping. Förutom ren turkörning planeras ett antal 
kringarrangemang i form av körövning, frågesport, etc.
Ordföranden rapporterade om ett studiebesök på Designsskolan i Umeå liksom det 
planerade samarrangemanget med Miata‐klubben på Mitt‐Sverigebanan. Detta är det 
andra året som detta arrangemang kommer att gå av stapeln.

7 Samarbete - Alfa Romeo 
Klub Danmark

Rolf C. förde upp de diskussioner han haft med representanter för den danska Alfa‐
klubben om produktion och distribution av klubbtidningarna. Den danska klubbens 
kostnad för tryck av sin tidning är väsentligt lägre än vår kostnad för KB. Däremot är vår 
distributionskostnad lägre än den danska klubbens.
Enligt RC finns potential att spara pengar genom samarbete mellan klubbarna.
Samarbete även med den norska klubben diskuterades.
Styrelsen beslutade att ett utvidgat samarbete med andra skandinaviska klubbar vore av 
intresse för CAR och ligger i linje med klubbens målsättning. Dock ansåg styrelsen att den 
bästa vägen för sådant samarbete  är att låta det växa fram dynamiskt och naturligt 
snarare än genom att tillsätta speciella grupper eller kommittéer med det specifika 
uppdraget att utveckla samarbetet.

8 Banmöten Banmötesplaneringen pågår enligt plan. Bo H. och Micha F. rapporterade att ansvariga 
banmötesarrangörer haft ett lyckat möte med banmötesgruppen i Linköping och att 
banmötena kommer att genomföras med uniformt format. Detta bidrar till att deltagarna 
lättare finner sig tillrätta och arrangemangen kan genomföras med god ordning.

9 Annonsering / Sponsring Rolf C. rapporterade att annonsintäkterna har ökat tack vare det arbete Torbjörn Wulf, 
Racelane, lägger ned. Han avser att fortsätta assistera klubben. En allmän diskussion om 
klubbens attraktionskraft för potentiella annonsörer fördes men inga beslut fattades.
Frågan om sponsring för CAR Challenge har inte vidare diskuterats och Micha F. 
rapporterade att arbetet för tillfället inte är aktivt.

10 Hemsidan Rolf C. rapporterade att Membro fortsätter att utveckla en specifik webbapplikation för 
bilklubbar. Arbetet leds av en utvecklare som tidigare spelat en nyckelroll i utvecklingen 
av Bytbil.se. Arbetet beräknas slutföras under sommaren. 

11 Klubbpresentation, 
engelsk version

Bo H, har slutfört sammanställningen av en klubbpresentation på engelska. Den 
inkluderar en summering av klubbens bakgrund och historia liksom nuvarande 
verksamhet. Avsikten är att den skall presenteras på webbplatsen i lämpligt format.

12 Medlemsenkät Den enkät som Rolf C. föreslagit diskuterades liksom möjligheten att genomföra den som 
en webbbaserad enkät med e‐postinbjudningar. En diskussion fördes om avsikt och 
önskvärd information som en enkät kan ge. En arbetsgrupp bestående av Rolf C., Åke N. 
och Bo H. gavs uppdrag att ta fram erforderlig dokumentation och förslag. Information 
kommer att tillställas styrelsen underhand.

13 Medlemsvärvning Rolf C. berättade att ett utkast till utskick finns framtaget. Det behöver ytterligare arbete 
varför Rolf C. och Åke N. gavs uppdraget att ta fram förslag. Styrelsen uttryckte att det 
vore eftersträvansvärt att kampanjen genomfördes före sommaren. 
Kostnadsuppskattningen och cost/benefit‐kalkylen som tidigare presenterats kvarstår 
oförändrad.

6.6 Motormässan i Malmö - 
Rapport

Ingen som deltog i arrangemanget deltog i styrelsemötet och kunde rapportera.

6.7 Övriga Rolf C. rapporterade att det Skåne‐arrangemang han preliminärt planerat för denna vår 
inte kommer att gå av stapeln. Tanken finns dock kvar att för framtiden arrangera ett 
ʺSkokloster Sydʺ vid lämplig plats i Skåne.
Bo H. rapporterade att klubben i samarbete med webbplatsen AlfaPower kommer att 
arrangera en Östgöta‐tur 28/5. Bo H. organiserar detta tillsammans med Georg von 
Boisman som tidigare år arrangerat liknande östgötaevenemang. Turen avses starta i 
Skärblacka och avslutas i Linköping. Förutom ren turkörning planeras ett antal 
kringarrangemang i form av körövning, frågesport, etc.
Ordföranden rapporterade om ett studiebesök på Designsskolan i Umeå liksom det 
planerade samarrangemanget med Miata‐klubben på Mitt‐Sverigebanan. Detta är det 
andra året som detta arrangemang kommer att gå av stapeln.

7 Samarbete - Alfa Romeo 
Klub Danmark

Rolf C. förde upp de diskussioner han haft med representanter för den danska Alfa‐
klubben om produktion och distribution av klubbtidningarna. Den danska klubbens 
kostnad för tryck av sin tidning är väsentligt lägre än vår kostnad för KB. Däremot är vår 
distributionskostnad lägre än den danska klubbens.
Enligt RC finns potential att spara pengar genom samarbete mellan klubbarna.
Samarbete även med den norska klubben diskuterades.
Styrelsen beslutade att ett utvidgat samarbete med andra skandinaviska klubbar vore av 
intresse för CAR och ligger i linje med klubbens målsättning. Dock ansåg styrelsen att den 
bästa vägen för sådant samarbete  är att låta det växa fram dynamiskt och naturligt 
snarare än genom att tillsätta speciella grupper eller kommittéer med det specifika 
uppdraget att utveckla samarbetet.

8 Banmöten Banmötesplaneringen pågår enligt plan. Bo H. och Micha F. rapporterade att ansvariga 
banmötesarrangörer haft ett lyckat möte med banmötesgruppen i Linköping och att 
banmötena kommer att genomföras med uniformt format. Detta bidrar till att deltagarna 
lättare finner sig tillrätta och arrangemangen kan genomföras med god ordning.

9 Annonsering / Sponsring Rolf C. rapporterade att annonsintäkterna har ökat tack vare det arbete Torbjörn Wulf, 
Racelane, lägger ned. Han avser att fortsätta assistera klubben. En allmän diskussion om 
klubbens attraktionskraft för potentiella annonsörer fördes men inga beslut fattades.
Frågan om sponsring för CAR Challenge har inte vidare diskuterats och Micha F. 
rapporterade att arbetet för tillfället inte är aktivt.

10 Hemsidan Rolf C. rapporterade att Membro fortsätter att utveckla en specifik webbapplikation för 
bilklubbar. Arbetet leds av en utvecklare som tidigare spelat en nyckelroll i utvecklingen 
av Bytbil.se. Arbetet beräknas slutföras under sommaren. 

11 Klubbpresentation, 
engelsk version

Bo H, har slutfört sammanställningen av en klubbpresentation på engelska. Den 
inkluderar en summering av klubbens bakgrund och historia liksom nuvarande 
verksamhet. Avsikten är att den skall presenteras på webbplatsen i lämpligt format.

12 Medlemsenkät Den enkät som Rolf C. föreslagit diskuterades liksom möjligheten att genomföra den som 
en webbbaserad enkät med e‐postinbjudningar. En diskussion fördes om avsikt och 
önskvärd information som en enkät kan ge. En arbetsgrupp bestående av Rolf C., Åke N. 
och Bo H. gavs uppdrag att ta fram erforderlig dokumentation och förslag. Information 
kommer att tillställas styrelsen underhand.

13 Medlemsvärvning Rolf C. berättade att ett utkast till utskick finns framtaget. Det behöver ytterligare arbete 
varför Rolf C. och Åke N. gavs uppdraget att ta fram förslag. Styrelsen uttryckte att det 
vore eftersträvansvärt att kampanjen genomfördes före sommaren. 
Kostnadsuppskattningen och cost/benefit‐kalkylen som tidigare presenterats kvarstår 
oförändrad.

14 Flyers Styrelsen diskuterade behovet av att ha tillgång till PR‐inriktade flyers för 
medlemsvärvning och informationsspridande.
Det beslutades att denna aktion bör skjutas upp till den under §13 diskuterades 
medlemsvärvningskampanjen genomförts. Det kan då finnas möjlighet att utnyttja det 
material som tagit fram för den kampanjen även för PR‐flyers.

15 Stadgar Bo H. har slutfört genomgången av klubbens stadgar och de ändringar som föreslås för att 
bringa reda i stadgarna. Inga ändringar har gjorts som förändrar klubbens verksamhet 
utan att det endast utgör ändringar som ʺstädar uppʺ antagna stadgar. Rolf C. föreslog att 
det kunde vara enklare att genomföra ändringar endast av specifika punkter i nu gällande 
stadgar snarare än att anta nya stadgar i sin helhet. BH fick i uppdrag att inhämta de nu 
gällande stadgarna i den form de antogs vid årsmötet 2004. Rapport vid nästa 
styrelsemöte.

16 Arbetsordning, 
styrelsemöten

Bo H. rapporterade att inget arbete med denna uppgift gjorts.

17 Grafisk profil Bo H. rapporterade att de mallar för klubbens korrespondens och annan kommunikation 
som skulle presenteras behöver skapas. Arbetet pågår och skall vara färdiga inför nästa 
styrelsemöte. I samband med detta arbete bör klubbens adress också ändras.

18 DVD-produktion Micha F. rapporterade att han talat med Mats Strandberg och MS vill producera hela 
DVD:n. En diskussion om material förutom tillgängliga filmer från banmöten fördes. För 
att öka attraktionskraften även hos tittare som inte är intresserade av 
banmötesverksamheten behövs annat filmat material. Skokloster‐evenemanget kan vara 
en källa för sådant material liksom sådana filmer som redan producerats. Micha F. och 
Åke N. fortsätter att arbeta med Skoklosterdokumentationen.
Det noterades också att material som tillställs Mats S. måste vara i ʺfärdigtʺ format. Det 
kan inte förväntas att han skall göra grovredigering och klippning av obehandlat material.

19 Nästa styrelsemöte Diskussion om nästa styrelsemöte fördes och det skulle vara lämpligt att ett sådant möte, 
likaledes telefonledes, hölls före sommaren men inget specifikt mötesdatum bestämdes. 
Ordföranden tillsammans med sekreterare kallar till möte vid tidpunkt de anser lämplig, i 
samråd med övriga styrelsen.

20 Övriga frågor Bo H. förde frågan om reglerna för renoveringsutmärkelsen på tal. Frågan om ʺmåttligtʺ 
modifierade fordon skulle beredas tillfälle att delta diskuterades. Detta antingen i en 
separat klass eller genom att kvalifikationsreglerna förändrades. Det beslöts att det vore 
lämpligt att göra förändringar i de regler som styr deltagande snarare än att tillföra 
ytterligare ʺklasserʺ.
Rolf C. framförde sitt tack till Thommy Lehrgrafven för hans arbete med att ta fram design 
och producera visitkort för styrelsens medlemmar, utan kostnad för klubben. Styrelsen 
enades i ett stort tack till Thommy L. för detta arbete.

21 Mötets avslutande Mötet avslutades och ordföranden tackade de närvarande styrelsemedlemmarna.

Bristfällig källkritik i KB!
Tyvärr har det visat sig att uppgifterna på APRIL-numrets tekniksida inte stämde till 100%, för vilket Tekn. 
Red. tar på sig allt ansvar. Tekniken, som där beskrevs, är korrekt, och metoden att omprogrammera Alfans 
antisladdsystem, skulle kunna göras med ett SMS. Det finns dock inga bevis för att så skett ännu, men kanske 
artikeln sått ett frö hos dem som ansvarar för Alfas provbilar? 

BJÖRN S
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Avtäckningen av 8C på Lanibil...

FOTO: PER SJÖBORG

FOTO: PER SJÖBORG

FOTO: PER SJÖBORG

FOTO: PER SJÖBORG

FOTO: PER SJÖBORG

FOTO: MARTIN TROEDSSON

...och på Japit Bil i Grästorp

En delikat Italiensk buffé bjöds det på och alla lät sig väl smaka.

Det var inte helt lätt för 190 cm redaktör att ta sig ur sportbilen.

Ljuva toner letade sig ur avgassystemet när bilen startades.

OOB:s rep berättade om bilens historia.

Det var med spänd förväntan alla väntade på avtäckningen som sköt-
tes av Japits representanter.

Intresset för att se den vackra italienskan var stort, övver 100 per-
soner hade letat sig till Japit AB i Grästorp.

En inredning som inte skäms för sig.

FOTO: LENA OCH THOMMY LEHRGRAFVEN
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Den 2 april fick Stockholm och Torvall Bil i Sätra exklu-
sivt finbesök från Italien. Huvudattraktionen denna 
kväll var självaste Alfa Romeo 8C Competizione.

TEXT & FOTO: MAGNUS EMANUEL

Exklusiv visning av 
Alfa Romeo 8C 
Competizione

Att gå över ån efter vatten
TEXT: HENRIK SELBO

Hur fungerar  
din fingertopps-
känsla för privata  
bilaffärer?
Att köpa bil privat kan bli tummen upp.  
Eller ner. Ofta är priserna i privatannonserna 
ungefär samma som hos en MRF-handlare. 
Men hos MRF-handlaren får du både  
garanti och skydd av konsumentköplagen.  
Allt för att du ska få ett så prisvärt  
bilägande som möjligt.

MRF-handlarna, www.mrf.se

Tryggare kan ingen vara

LE
N

N
A
N

D
IA

Ibland krånglar man till det mer än vanligt, även om det i detta 
fall inte var med flit. Vi var några stycken som var bra sugna 
på att ta oss till mässan i Malmö och titta på super-Alfan, Alfa 
Romeo  8C Competizione. Det skulle ju vara det enda tillfället 
att se den om man inte var villig att ta sig till någon av de stora 
bilmässorna ute i Europa. Enda bekymret var att jag och Åsa 
skulle ner till Hässleholm några dagar innan för att tömma en 
lägenhet och köra hem till Stockholm med ett fullastat släp. 
Det innebar att behöva resa ner till Hässleholm och hem igen 
för att sedan åka ner till Malmö dagen efter hemkomsten från 
Hässleholm...
 
Suget var stort och när Björn Nilsson erbjöd oss att  sova över hos 
dom dagen före mässans öppnande så var det bestämt, vi skulle 
ner till mässan helt enkelt. Och jag hade ju ändå  lovat Björn  att 
få med mig lite postorderprylar till klubbens monter...
 
Jag, Magnus Emanuel och Kjell Löf satte oss i bilen och tog oss 
ner till Helsingborg i min Alfa 159 som gott och väl rymde både 
oss och alla postorderprylar. Vi kom fram rätt sent på kvällen 
men hann ändå sitta och prata en stund över en kall öl samt ta 
den obligatoriska garagerundan innan det var dags att knyta sig 
för natten. Dagen efter tog vi oss till mässan för att packa upp 
klubbprylarna och själklart ta oss bort till montern där Bilen 
med stort B stod. 
 
Och där var hon! Vilken skönhet, vilket mästerverk! Härligt 
svepande linjer och läckra detaljer har verkligen skapat värl-
dens vackraste moderna sportbil. Den var mindre i verkligheten 

än jag hade förväntat mig enligt dom bilder man sett i tidningar 
och på webben. Att bilen stod i mitten av en stor avgränsad 
monter gjorde det inte bättre, den såg ännu mindre ut då. Man 
hade ju gärna velat sitta inne i den, eller i alla fall få kunna 
titta in i den och se lite mer detaljer. Men man kan ju inte få 
allt, eller hur?
 
Efter att ha stått i klubbmontern och hjälpt till ett par timmar 
så var det dags att åka hem igen. Så vi packade oss in i bilen och 
satte farthållaren på en körkortsvänlig hastighet med siktet 
inställt på Stockholm. Strax före midnatt släppte jag av mina 
reskamrater och den sista biten hem var jag rätt trött efter att 
ha kört drygt 250 mil på bara några få dagar.
 
När jag kommer hem kollar jag posten som kommit i brevlådan 
när vi var i Malmö och vad ligger det där? Jo, en inbjudan att  se 
samma bil som vi nyss sett, fast bara ett par mil hemifrån! 
Torvalla Bil skulle visa den i sin billhall veckan efter mässan! 
Nåja, resan var väl värd att genomföra för annars hade vi ju inte 
fått se vår fina klubbmonter eller träffa klubbkompisarna från 
syd... Och inte desto mindre hann vi till och med se ett annat 
mästerverk som ligger strax intill mässan, nämligen den impo-
nerande byggnaden Turning Torso.
 
På Torvalla Bil fick vi se bilen på riktigt nära håll. Både genom 
att få sitta i den och att få lyfta på motorhuven. På nära håll var 
den inte lika liten, även om den ger ett  kompakt intryck. Hade vi 
fått höra den starta hade upplevelsen varit så komplett den kan 
bli, förutom att få köra den förståss...

Med sin läckert röda färg stod hon i all sin prakt och 
glänste på det nybonade golvet när dörrarna slogs upp 
och alla nyfikna VIP-inbjudna fick komma in. Kvällen 
till ära bjöds det på italiensk buffé uppdukat på bord 
med vita dukar och silverkandelabrar. 

Lyckan blev total när vi även tilläts sitta i bilen. För en 
kort sekund fick man drömma sig bort och känna sig 
som en av de 500 utvalda köparna. Inredningen gav inte 
någon känsla av lyx direkt, såsom dess yttre gör. Inne i 
kupén är det väldigt mycket raceinspiration med detaljer 
i kolfiber och andra fräcka material. Detta exemplar var 
tydligen den enda manuellt växlade 8C:n, för i produk-
tionsbilarna kommer det bara vara paddelväxellåda.

Tack till Torvalla Bil och alla ni andra återförsäljare 
som också fått äran att ha bilen era bilhallar så att vi fått 
klämma och känna på skönheten.
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SKOKLOSTER 2008
TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

ITALIENSKA BILTRÄFFEN PÅ

Ännu ett år att lägga till handlingarna, denna gång med 
mersmak. Väder, besökare och fordon lyckades på något 
vis överträffa sig själva än en gång. Besöksrekord och 
glada miner från samtliga inblandade. 
Redan under veckan innan första maj började de destruk-
tiva meteorologerna mala om regn och elände i sina 
prognoser. Mycket riktigt så regnade det en del på mor-
gonen, men under förmiddagen klarnade det gradvis upp 
till något som ledde till solbränna på deltagarna framåt 
eftermiddagen.

Tyvärr finns inga officiella siffror rörande antalet for-
don eller besökare. En försiktig uppskattning pekar mot 
närmare 1000 fordon, varav en tredjedel Alfa Romeo, en 
tredjedel övriga italienska märken och resterade del av 
besökares transportfordon. Det var en hel del intressanta 
vagnar även på besöksparkeringen. Är du öppen i sinnet 
(inte helt besatt av italienska fordon) finns även mycket 
gammalt, vackert och snabbt att beskåda på denna par-
kering.
Utöver detta var det en enorm mängd motorcyklar och 
mopeder på plats. Totala antalet besökare uppskattas 
till närmare 3000 personer, vilket stämmer väl med de 

rapporter om försäljning vi fått från slottskafeét samt 
värdshuset.

Inför årets träff var det ett flertal nyheter. En av dem 
var närvaron av tidskrifterna Automobil och Klassiker, 
som ligger på samma förlag. De var väldigt glada över att 
delta i träffen. Utan att överdriva allt för mycket kan vi 
konstatera att deras målgrupp till stor del motsvaras av 
deltagarna på träffar som vår. Allt från att åka fort på 
bana och redovisa varje rörelse en länkarm gör under en 
tävling till att uppskatta det sköna i en oanvänd karta 
över Sveriges riksvägar från 1960-talet ingår på något 
vis i bilentusiasmen. Tidningarna hade skrivit en hel 
del om vårt evenemang, vilket jag tror är förklaringen 
till det stora antalet bilar på besöksparkeringen, dit 
klubbens funktionärer med beundrandsvärd nitiskhet 
jagade icke-italienska bilar. Jag blev själv vittne till hur 
klubbmästare Åke Nyberg kämpade med sin gormtrut 
(megafon) för att jaga bort den Ford Mondeo som drog ett 
släp med italienska motorcyklar. Gormtruten fungerade 
dåligt, men den gode Åke gick så pass nära att de mycket 
snart förstod vad som gällde. De hann knappt lasta av 
innan Forden försvann till besöksparkeringen.

Henrik Selbo hade som vanligt slagit upp klubbens tält 
med försäljning av Alfa-attribut. Sortimentet har utö-
kats med än mer Alfa Romeo-regalia, vilket kanske var 
en anledning till att dagskassan slutade på nästan 20  000 
kronor. 

Reultatet från traditionen att rösta fram träffens trevli-
gaste vagnar följer nedan.
Charmante Populare:   Röd Giulietta Sprint 1962. Ägare: 
Jörgen Person, Vaxholm.
Elegante Sportivo Quattro Porte: Beige 1750 Berlina 
1968. Ägare: Peter Olander, Haninge. 
Bella Coupe Primavera: Vit Giulietta Sprint 1960 Ägare: 
Ola Söderpalm, Hjo.
Prima Spider Premio: Röd Duetto 1300 1969. Ägare: 
Atilius från Uppsala.

Importören Italienska Bil AB deltog med tre röda 
vagnar; Fiat 500, Alfa 147 1,9 JTD Q2 samt en sans-
löst vacker Alfa 159 2,4 JTDm utrustad med TI-paket. 
Informationschefen från Olle Olsson Bolagen Torbjörn 
Lundgren var mycket nöjd dagen. Huruvida den Alfa 147 
med Q2-system som ställdes ut är något att köra kan ni 
läsa på annat håll i tidningen.

Som vanligt har ett stort gäng arbetat i skymundan med 
att förbereda denna träff. Som matadorer sprang de runt 
i sina röda funktionärströjor och guidade bilarna in på 
sina respektive modellers parkeringsplatser. Det brukar 
heta ingen nämnd, ingen glömd vilket får gälla även här. 
Tänk varma tankar om dem och ett stort tack från oss 
alla. 

Med hopp om en än större, varmare och trevligare träff 
2009.

Vy över området med 156:orna i förgrunden innan konvojen med äldre bilar anlänt. Klubbmästare Åke Nyberg med högtflygande planer. Modellflyg är bättre än trafikflyg då det kan 
lastas i baksätet på en Giulia.
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Intresset var stort för de bilar importören ställde ut. 

omsorg om dig & din bil

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

Alfa Romeo i Målsryd!

Auktoriserad fullserviceanläggning för Alfa Romeo

Alfa Romeo 147 GTA 3,2 V6 3d 2005     Pris 199.000 kr
4.800 mil, manuell, 250 HK, Bose ljudsystem, 1a reg 2005-04, 
låsningsfria bromsar, farthållare, klimatanläggning, skinnklädsel, 
aluminiumfälgar, fjärrst. centrallås, elbackspeglar, sportstolar, 
kjolsats, airbag, dimljus, antispinn, elhissar, färddator.

Alfa Romeo 166 3,0 V6 24 1999             Pris 64.900 kr
14 300 mil, manuell, farthållare, krockkudde, sollucka, klimatan-
läggning, röd skinnklädsel, aluminiumfälgar, fjärrst. centrallås, 
elbackspeglar, avtagbar dragkrok, antispinn, elhissar, färddator.

Nytt för i år var att de nyare Alforna lämnade Fliesbergs 
i Bro först. Som vanligt parkeras fordonen modellvis vid 
ankomst.

Igino Cazzola i sin 
grodgröna Bertone 
lotsas på plats av 
funktionär Rickard 
Tommasone.

Äkta mossgrön solid-
lack på denna ytterst 
välbevarade Junior 
Zagato. 

Alfa Romeo Alfetta bidrog med äkta 70-talsbakljus på 
denna gröna klassiker.

Om denna låga front över huvudtaget syns i back-
spegeln flyttar man på sig illa kvickt mot mitt-
linjen för att blockera omkörning. Därefter vevar 
man ner fönstret innan man sakta flyter ut på 
vägrenen för att lyssna på klassisk V-12:a under 
omkörningen.
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Torbjörn Lundgren från Olle Olsson Bolagen draperar sin Fiat 500 i 
pyjamas. Säljes med fördel till ägare av små bilar från andra tillver-
kare som egentligen vill ha en Fiat 500. Ett par titthål, sen är det 
bara att åka.

KLUBBTRÄFFKLUBBTRÄFF

Det är inte bara i kungaklassen STCC Alfa deltar i årets racingserie. 
Klöverbladets krönikör Robin Appelqvist kör Alfa 147 i JTCC. 

Sällsynt lack på denna mycket fina 166:a. Är det detta som är kungaklassen?
I varje fall i slutet av 90-talet och början av 2000-talet.

Det är detaljerna som räknas. 
Är bilen så väl bevarad som 
denna får man skaffa små att-
ribut som reklam från 60-talet 
att lägga i bakrutan. Det är 
detta som skiljer en bilägare 
från en entusiast.

Samma bil som ovan. Cockpit 
känns på något vis mer välkom-
nande än dagens airbagför-
sedda och förnuftigt designade 
interiörer. Det var vackrare förr.

Lika som bär – Pininfarina

Peugeot 404 Super Luxe Fiat 1200 Farina

Ibland undrar jag om karbonpapperet följde med mellan 
jobben hos designföretagen. Kolla dessa två individer… 
Peugeot 404 samt Fiat 1200. Likheterna är många! Den 

förra tillverkades dock i närmare tre miljoner exemplar 
under nästan tre decennier.

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Otroligt välbyggd Lotus Seven-
liknande bygge baserat på Alfa. 

Skoklsoters Värdshus servera-
de inne på gården. Från vän-
ster i bild Björn Ek (Alfetta-
ägare), Joakim Källviks (Giulia 
Spider-ägare) samt Fredrik 
Petterson (Alfa 75 3,0-ägare) 
fyller på förråden.
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Tre klassiker; DC-3, Junior Zagato samt Alfa Montreal.

Många deltagare av tipspromenaden arrangerad av dessa 
båda biltidningar tyckte säkert att svaren på frågorna 
var en barnlek. För oss övriga lekmän redovisas här frå-
gor och svar. Rätt svar markerat med fet stil.

1) Vilket år premiärvisades Alfasud Sprint?
1. 1977  X. 1976  2. 1975

2) Vilket av följande modellnamn har inte prytt en 
Lancia?
1. Athena  X. Ardea  2. Artena

3) Grattis! Du har just köpt en tantkörd Fiat 128 Rally 
1973 i mint condition. Motoreffekten är?
1. 69 hk DIN  X. 73 hk DIN  2. 67 hk DIN

4) Bröderna Maserati var sex till antalet. En av dessa hör 
inte till brödraskaran – vem?
1. Bindo  X. Rollo  2. Carlo

5) ”Ferraris småbil” har den kallats, men vad hette den 
sa du?
1. ASA 1000 GT  X. OSI 1000 GT   2. ISO 1000 GT

6) Innocenti tillverkade åren 1961-76 olika bilar med 
BMC-mekanik. Men vilka tvåhjulingar förknippar man 
med företaget?
1. Vespa X. Lambretta 2.  Ducati

Klassikers och Automobils tipspromenad Skokloster

7) Detta år såldes i Sverige 47 stycken Alfa Romeo, 5 st 
Ferrari, 3 578 st Fiat, 12 st Lancia och 3 st Maserati på en 
totalmarknad om 257 669 bilar. Vilket år var det?
1. 1958  X. 1961  2. 1964

8) Volvo 262 C ritades i Sverige och byggdes i Italien, 
kanske inte det bästa receptet på framgång… Vilket 
företag var Volvos italienska partner i projektet?
1. Ghia X. Pininfarina 2. Bertone

9. I Disney/Pixar-filmen Bilar spelas den ständigt opti-
mistiske däckhandlaren av en gul Fiat 500. Vad heter 
han?
1. Guido  X. Luigi  2 Giancarlo

10. På Frankfurtsalongen i höstas presenterades en spe-
cialversion av Lamborghini Murciélago. Vad kallades 
den?

1. Revlon X. Reventon  2. Haventon

Antal pastabitar i kamkåpan: 654

Vinnare:
Ulf Thomsson, Södertälje 7 rätt, gissade på 295 pasta-
bitar
Hanna Hansson, Falun, gissade på 248 st
Åsa Andersson, Falun, gissade på 153 st

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

Italian wheels maker since 1971

After Mythos and GTO Evoluzione, OZ dedicates
A new wheel to 430, 599 and Scaglietti.
The racing DNA of OZ continues to sign exclusiveness.

MITO ROSSO III
Deriving from an excellent race.

3 piece modular wheel.
Forged flange (EN AW-6082).
Front and rear 20” differentiated rim
Chromed and spammed semi outer rim.
Finishing: dull diamond cut anthracite
Sizes: 20”
Suitable to assemble original hubcap, bolts and nuts.

www.specialfalgar.sewww.specialfalgar.se
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Första maj 2007 var en smärre chock för Elenor 
Magnusson. Konfereragruppen, där Elenor Magnusson 
arbetar som platsansvarig, hade nyligen tagit över 
Skoklosters Vädshus. Helt plötsligt fylldes en åker av 
både hungriga och törstiga bilentusiaster som önskade 
förplägnad. Inför 2008 trodde Elenor Magnusson att de 
stod väl rustade. Det visade sig dock vara fel; italienfan-
tasterna anföll på nytt, denna gång i ännu större antal.
Värdshusets förre ägare hade i förbigående nämnt något 
om att ”ungefär 1000 italienare kommer förbi första maj” 
utan att precisera sig närmare. Personalen diskuterade 
sinsemellan de något kryptiska orden utan större fram-
gång. Vad skulle 1000 italienare göra på en öde åker i 
Skokloster 1 maj? Framåt senvintern 2007 fick Elenor 
Magnusson ett förklarande och lagom chockerande sam-
tal av vår egen Åke Nyberg som helt enkelt berättade att 
”vi blir nog runt 300-400 bilar och ungefär 2000 perso-
ner som vanligt”. Mysteriet var löst.

Till årets träff hade smörgåsar, kaffe, lagad mat och 
kanelbullar i stora lass förberetts med utgångspunkt 
från förra årets försäljning. Gården mellan värdshuset 

och bilmuseét hade förvandlats till uteservering med 
utemöbler och ett flertal försäljningsbord utspridda över 
ytan.

– På det hela taget har det gått jättebra. Alla blev dess-
värre hungriga samtidigt, vilket betydde att en del 
kunder tvingades vänta på sina smörgåsar för att köket 
skulle hinna med. Tyvärr sålde vi slut på både kaffe och 
smörgåsar innan dagen var slut, trots att det även fanns 
grillad fläskytterfilé samt kanelbullar och godis att 
välja på, berättar Elenor Magnusson.

– Det var mycket fler barn i år än förra året. Vi  borde 
försöka se till att få in mer aktiviteter för barn nästa år, 
reflekterar Elenor Magnusson.

Precis som oss entusiaster märkte även Elenor Magnusson 
av den ökade publiktillströmningen. Försäljningen ökade 
rejält från föregående år. Även den loppmarknad värds-
huset arrangerade på baksidan gick lysande. Frågan som 
återstår är hur mycket mat som ska beställas till 2009…

Några av den tappra personalen från Skoklosters Värdshus. Från vänster Camilla Lyckosköld, Elin Eriksson och Elenor 
Magnusson.

SKOKLOSTERS
VÄRDSHUS

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Henrik Selbo, ansvarig för klubbens pryttelförsäljning, var mycket nöjd med 
dagen.

Hur många år har du haft hand om försäljningen?
Jag tog över det inför säsongen 2004 när Rolf Carstens 
kom med hela bilen full av prylar och jag hyste in det i 
ett rum i källaren. Det var en hel del svårsålda grejer, 
framförallt udda storlekar som blivit över och en del 
prylar som inte sålt eftersom det var för dyrt eller helt 
enkelt ointressant. Det mesta har sålts ut även om jag 
fortfarande har några pikétröjor i storlek XXXL.... Nu är 
större delen av sortimentet fräscht och jag har dom bas-
grejer som folk förväntar sig ska finnas som till exempel 
t-shirts, kepsar, dekaler mm. Nytt är racingkläder från 
Sabelt där vi köper på kundorder, då slipper klubben 
ligga ute med stora pengar som binds i lagervärden och 
framförallt riskerar vi inte att det blir en massa udda 
prylar som skräpar i lagret. Tips på nya prylar till buti-
ken tas gärna emot!
 
Var det en bra försäljning i år jämfört med tidigare år 
eller var det som vanligt?
Det var ungefär som det brukar vara vilket är väldigt 
bra. Intresset är störst  kring t-shirts och dekaler även 
om våra nya fleecetröjor sålde väldigt bra. Det var även 
en hel del frågor kring racingkläderna och där hade jag 
önskat att vi kunde haft lite provexemplar så man hade 
kunnat testa storlekar etc. 
 

Vilket ställe är trevligast att sälja på?
Som återkommande evenemang så är det definitivt 
Skokloster. Mycket folk och bilar i en härlig miljö! Extra 
trevligt var det i år när vi hade tältet mitt i smeten istäl-
let för att ligga avsides. När försäljningen drar igång 
så hinner man inte ut bland alla bilar och kolla och nu 
hann jag själv se en hel del av bilarna som körde in på 
området. Roligaste stället jag sålt på var 50-årsjubileet 
på Gärdet, det var helt makalöst vad prylar vi sålde då. 
Det blev nästan tre gånger så mycket som på en normal 
Skoklosterträff! 
 
Något annat du vill ta upp, typ rolig episod eller annor-
lunda kunder?
På Skoklosterträffen i år var det rätt kul när det kom 
en kille som var helt lyrisk över att ha hamnat på en 
Alfaträff. Han var från Canada och jobbade på ett lång-
tidskontrakt i Sverige. Nu var familjen och hälsade på 
och dom hade planerat en liten turistrunda, bland annat 
ut till Skokloster. Han är själv en Alfista och äger flera 
Alfor och är aktiv i sin hemmaklubb. Han köpte en hel 
del dekaler och ett svenskt klubbmärke som skulle sättas 
på bilen därhemma. Hans dotter stod mest och himlade 
med ögonen åt pappans entusiasm...

Hallå där, Henrik Selbo!
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Vodafone McLaren Mercedes Formel 1-team litar på att SuperSyn-teknologin hos Mobil 1 
ger Mercedes-Benz-motorerna enastående slitageskydd och högre prestanda. 
Det borde du också göra.
Mobil 1 med SuperSyn-teknologi. Utvecklad på tävlingsbana för att användas på vägen.

Klöverbladet_210x297.indd   1 08-01-18   10.16.45
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Ett staffli på Alfa 156-parkeringen väcker min nyfiken-
het. Det är inte direkt vad jag förknippar med italienska 
bilträffar, men motivet visar sig vara en Fiat Abarth i 
race-utförande, framförd av den inte helt okände Arne 
Allard. 

På medhavd filt i gräset sitter Bo Bergman med Lena 
Nyström från Kristinehamn och njuter av solen fram-
för Lenas Alfa 156. Under de senaste fyra åren har de 
försökt få in första maj och Skokloster i kalendern utan 
framgång förrän i år. Det visar sig att Bo Bergman arbe-
tar som konstnär och fotograf, med en stark dragning åt 
motorsport.
– Tidigare fotograferade jag även mycket hundsport, men 
eftersom både motor- och hundsport i huvudsak utövas 
under sommarhalvåret räckte inte tiden riktigt till, 

Lena Nyström och Bo Bergman tillsammans med hunden Zizzi från Kristinehamn njuter av solen framför Lenas 
Alfa 156 med konstverket på plats i bakgrunden.

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

KONST I GRÄSET 
PÅ SKOKLOSTER

varför jag valde att koncentrera mig på motorsporten, 
berättar Bo Bergman. 

Alfa Romeo ligger Bo Bergman varmt om hjärtat, vil-
ket resulterat i att Mattias Anderssons STCC-stall MA 
Grand Prix dokumenteras noga av Bo Bergman och hans 
kamera. Förhoppningsvis kan Klöverbladet få återkom-
ma med bilder från årets STCC-säsong. 

Ett besök rekommenderas på Bo Bergmans hemsida. 
Racefotografier, akvarellmålningar av både klassiska 
och moderna racersportvagnar, flaggor och solgardiner 
med egna motiv bjuds ut till försäljning.

www.bobergman.se
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Om man har förälskat sig i den bil som James Dean slu-
tade sina dagar i, finns bara två möjligheter. Plan A: lägg 
upp ett minst 5 miljoner och köp en. Plan B är: bygg en 
replika. Toni Cederholm valde det senare.

Recept: köp en kaross från en entusiastfirma i England. 
Självklart läggs den ner senare. Sådana är engels-
männen, entusiaster och ekonomiskt blåögda. Därefter 
inhandlar man en Skoda 120 Rapid och kapar ned den 
jämns med fotknölarna. Varför en sådan? Jo, den har 
motorn bak! De är inte så lätta att få tag på men bilskro-
tar är ett lämpligt ställe att söka på. Lägg sedan ned all 
din fritid under tre år på projektet. Under resans gång 
skaffar du en motor från en 33 1,7 ie. Sedan är det bara 
att besiktiga, tuta och köra som det brukar stå i annon-
serna. Den finns till salu om du vill ha en på direkten.

På vägen skadar det inte om du har en brorsa som är 
bilmekaniker, en svärfar som har maskinutrustning för 
exempelvis laserskärning av rostfri plåt, kontakter på 
den lokala yrkesskolan samt en bunt andra kompisar 
som hjälper samt inte minst en förstående och förlåtande 
hustru. 

Det var en dröm hos Toni att bygga denna bil. Egentligen 
tycker han att mekandet är mycket roligare än att köra 
med den. Om man spanar in i hans garage och ser sam-
lingen av modellflygplan inser man att han inte är syss-
lolös direkt. Mekandet är nog en livsstil.

Han startade projektet i juni 2003. Bara att kapa ned 
Skodan tog ett bra tag. Det var tvunget att förstärka 
bottenplattan för att få det hela stabilt. Toni lät den 
ursprungliga Skodamotorn vara kvar över besiktningen 
för att ha större chans att få igenom den. Som alla själv-
byggare vet så är inte bara att hänga dit karossen. Den 
skall passas in, slipas, passas in igen, slipas osv. Man kan 
nog hålla på med det hur länge som helst. Färdiglackad 
och klar fick den komma på plats. Spyder-emblemen 
skars ut i rostfritt stål och polerades i timtal. De var 
till slut så varma att skyddshandskarna inte klarade 
av att stå emot värmen. Sedan är det allt annat. Som 
inpassning av rattstången t.ex. Att hitta rätt vinkel 
för den krävde mycket tankemöda och mätningar. När 
bilen var klar och passerat besiktningen skulle det hela 
avslutas enligt Tonis intentioner med en Alfa-boxer där 
bak. På en fest där man diskuterade frågan, dök det upp 
person som litet försynt påpekade att han hade en sådan 
där Alfa 33:a stående. Den skulle till skroten. Så löser 
man snabbt och elegant motorfrågan. Har man sedan en 
bror som är bilmekaniker så blir det dessutom en vacker 
motor. Motorn är bara genomgången och ditsatt, inte 
trimmad.

Alfa 33 Spyder
TEXT & FOTO: ROLF CARSTENS

En imposant syn

Utrullad från garaget

Skurna emblen

Text och bild från bilens rötter. lägg märke till 
texten på instrumenten

Landsvägkörning
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En snöig dag i påskas hade jag förmånen att besöka Toni 
i Eslöv och få en tur med hans bil. Garageporten öppnas, 
ut kommer en liten karamell. Så snygg! Allt avstämt, 
välgjord och putsat. Silvermetallic och knallrött. En rik-
tig ögonfångare. När man lyfter på motorluckan blänker 
boxern prydligt som en blinkning tillbaka. Försiktigt 
ned i förarsätet. Stängningsmekanismen kräver en egen 
hantering. Öppet förstås. Läderhuva på, motorglasögon 
och iväg.

Den brummar iväg genom samhället och snart är vi ute 
på landsvägen. Toni drar på. 107 pållar skjuter iväg den 
700 kg tunga bilen. Sportsystemet ylar glatt och man 
njuter trots att snöblasket viner in i nacken. Bilen känns 

väldig styv och stabil. Inget hörbart knirk och inga flex-
ningar. Vinden piskar när vi får upp den i fart. Mötande 
bilar stirrar och inser att det här är två riktiga galningar 
ute och åker. De skånska mörkbruna fälten svischar 
förbi vid sidan och bokhäckarna står med bruna blad i 
parad efter färdvägen.

 Ett stopp vid Trollenäs Slott för fotografering och sedan 
iväg igen. Jag börjar bli svårt sjuk på den här bilen. Den 
går så bra, låter så skönt och har en oerhörd karisma. 
Man kanske skulle….. Nåja, lugn nu, du har en under 
renovering hemma. 

 Vi landar hemma hos Toni igen och diskuterar att han 

Originalbilen, motor enbart, och karosspaketet. FOTO: TONI CEDERHOLM

har bilen till salu. Varför? Jo han tänker bygga en lika-
dan igen! Fast utan Skoda den här gängen. Med hopsvet-
sad rörram alltså. Det är tur att det finns galna entusias-
ter. Nu har Klöverbladets läsare (och andra) möjligheten 
att skaffa sig en alldeles unik liten leksak med oerhört 
mycket körglädje.
 
 Lycka till med ditt nya projekt

Mer info finns på www.550spyder.se

En skön Alfa 33 moteor där bak

Innanmätet Skånska häckar kantar vår väg

Med rätt attribut

Knappt så hög som en tvärhand Tonis andra leksaker

Litet skakighet och fartkänsla Vid Trollenäs
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ALLA VI BILNÖRDAR DRÖMDE VÄL SOM SMÅ ATT 
NÅGON GÅNG FÅ KÖRA NÅGOT EXTREMT I BILVÄG? 
ÅTMINSTONE GJORDE JAG DET…

För mig förvandlades drömmen till verklighet somma-
ren 2003. En eftermiddag satt jag som vanligt på min 
balkong och njöt av det fina vädret. Helt plötsligt hör 
jag ett motorljud nerifrån gatan, det lät inte som något 
man hör varje dag, ingen jänke-V8 och ingen baksmälla 
typ Porsche, nej det var något annat. Då fick jag se vad 
som kom där nere på gatan; en Ferrari Testarossa! I 
Hudiksvall? Det var en överraskning, den gled förbi 
ganska sakta men på grund av förvåningen kom jag mig 
inte för att ta regnumret. Tänkte ta stupröret ner och 
springa efter!

Chansen att få se den igen var inte så stor. Antagligen var 
det någon på genomresa som fick för sig att ge invånarna 
i Hudik något fint att titta på. Döm om min förvåning 
när samma bil dyker upp en vecka senare. Nu tar jag 
numret, och det visade sig att bilens ägare bodde ungefär 
300 meter från mig. Snacka om att bli förvånad! Tokig 
som jag är letade fram telefonnumret och ringde upp. 
– Jodå, visst äger jag en Testarossa, sa ägaren. Han var 
en trevlig kille som bjöd över mig för ett garagebesök då 
han förstod att jag var lika biltokig som honom.  Killen 
var ingen Ferrari-entusiast, han gillade flera bilmärken 
och köpte väl Ferrarin på stundens ingivelse. När jag 
kommit dit hade han kört ut bilen ur garaget för en för-
sta koll. Därefter föreslog han att vi skulle åka en sväng. 
GISSA om jag sade ”ja tack”… Ner till kajen i Hudiksvall 
för fotografering. Vi hann knappt stanna innan det dök 
upp mängder av folk, så vi fick åka innan det blev för 
stor uppståndelse. Därefter bestämde vi oss för att åka 
till ett speciellt ställe för att ta några foton ett par dagar 
senare.

Några dagar senare tog vi en längre tur så att jag skulle 
få provköra. Och ja, det var väl det jag väntat på, om 

man säger så… Ut på E4:an norrut. Efter ett tag lämnade 
han över ratten till mig, och där satt JAG och körde en 
Ferrari. Hade varit något att berätta för barnbarnen om 
jag haft några.

Att köra en Testarossa kan jämföras med en anabo-
lastinn jätte-gokart. I stort sett känns det som man sitter 
på backen och kollar in en hastighetsmätare som slutar 
på 320 km/h. När man ska lägga i ettans växel känns det 
som om man trycker på en sten. Kopplingen är stenhård 
minst sagt, men så rullar vi iväg, utan tjuvstopp. Bilen 
går riktigt fint på vägen, men den är stor och bakåtsik-
ten dålig. 12:an bakom ryggen råmar härligt, där finns 
390 hk som skickar iväg bilen från noll till hundra på 5,8 
sekunder. Toppfarten är 290km/h. Tyvärr blev det inga 
höga farter den här dagen till största delen beroende på 
att ägaren satt bredvid och att min plånbok inte klarar 
av en avåkning eller liknande. Mitt personliga hastig-
hetsrekord (satt i en kompis Porsche Turbo) på 250 km/h 
klarade sig den här dagen.

Hursomhelst var det ett fint sommarminne att ha fått 
tygla en Ferrari Testarossa. Efter den här turen har jag 
fått nöja mig med att titta på bilarna varje sommar vid 
Rosersbergs slott och Automobil Classic Car.

Ferrarin såldes efter ett år men finns fortfarande kvar 
i Hälsingland. Ägaren åker numer Buick Limited Cab 
från 1958. Inte dåligt det heller, och framförallt billigare 
om något går sönder.

Själv körde jag den sommaren en Alfa 2000 GTV -75. 
Köpte den 1995 och sålde den vintern 2006. Nog tycker 
jag det finns vissa likheter mellan Testarossan och ”fat-
tigmans-Ferrarin” Alfa 2000 GTV, framförallt känslan 
av att få köra något få förunnat.

HÄLSNINGAR FRÅN EN BILTOK. JAN-ERIC LINDBLOM, 
HUDIKSVALL.

TEXT & FOTO: JAN-ERIC LINDBLOM

En dröm som blev sann
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 Garagebesök i Trelleborg
TEXT & FOTO: BJÖRN NILSSON

En hälsning från sydkusten med en samling bilder av 
bilar från Ulf Bergmans och Richard Berghs gemen-
samma renoveringsgarage. Richard Bergh är även känd 
som Alfaspecialisten på klubbens hemsida, där han läg-
ger ner en stor mängd tid åt att helt gratis ge tips och råd 
till behövande Alfa-ägare. Herrarna har dessvärre blivit 

uppsagda från lokalen. Till hösten ska det rivas och byg-
gas lägenheter på platsen. Någon som har bra tips om 
lokaler i Trelleborgsregionen ? Hör av Er.

Tackar för visiten gör Björn Nilsson som darrade bakom 
kameran.

Richards bilar

Alfa GTV6 från 1986.  En fin sommarbil som snart är 
ute genom dörrarna för många soliga sommarmil.

Alfa 164 Automat,  Reservdelsbil som kom-
mer att plockas ner framöver.

Alfa 33 1,7,  med rasad maskin är tänkt att med nyrenoverad motor bli 
lånebil åt kunderna på Richards verkstad.

Alfasud på sidan i buren, En nästan 
helt upplagad Alfasud som inte har 
enfläck rost kvar. Richard kan dock inte 
bestämma om det skall bli racer eller 
orginal.
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Giulia TI 1962, utan framskärmar. Sveriges näst äldsta registre-
rade Giulia två ägare sen ny. Kommer att bli vit med bourdeaux 
klädsel - mums.

Ulfs bilar

Reservdelshörnan?

Vacker konst stimulerar arbetet

En riktig maffia limo i form av en 2000 Berlina 1960. Behöver nya bromsar och lite svetsning, sedan är det 
bara att besiktiga.

  vi ger ny energi till 
     gamla och nyare alfor. 

Välkommen till oss i Torshälla/Eskilstuna, 016–35 75 30 eller 
gå in på vår nya hemsida www.ccmotors.se. 

GiuliETTa  |  BErTonE  |  SpidEr  |  Giulia 
MonTrEal  |  alfETTa  |  alfETTa GTV  |  alfa 90 

– reservdelar, postorder 
– Service, reparationer, renovering 
– förgasare, bromsar, avgas 
– Topplock, motorrenovering 
– Växellådor, bakaxlar, bussningar 
– inredningar, fälgar 
– plåt, rost, lack, el 
– Snygga originaldetaljer

2.0 TS  |  2.5 V6  |  3.0 V6 
164  |  155  |  156 GTV  |  SpidEr  |  166 

fasta låga priser och fina stämplar i din servicebok
– Kamremsbyten 
– Service, olja, tändstift 
– Broms-, avgas-, hjullager 
– länkarmar, bussningar 
– 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 18.000, 20.000,  
    22.000 mil, välservade alfor brukar hålla längre...

nysydd ”fin-redning” bertone

passar till b
ertone och al

fetta

ultraljudstvätt av förgasare

helrenoverad bertone 2000 väntar på torra vägar

nyhet! progra
mmerbar för g

ata och bana
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Trött på 
traditionella 
vägkrogar?
Prova vår prisbelönta freshfood.

m
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I våra ljusa och fräscha butiker äter du hälsosam, kalorisnål freshfood 
som pasta, wok, kyckling och sallad. Med tillbehör som couscous och 
bulgur. Till det dricker du nypressad juice eller porlande mineralvatten. 
Måltiden avslutas med ett välbalanserat kaffe och en nybakad kaka.
         Med drygt 40 butiker som serverar freshfood finns vårt vinnande 
koncept på många platser runt om i landet. Välkommen in.

Preems butik i Falkenberg vann Arlas Guldko 2007 
i klassen bästa snabbmålsbutik. ”Kunderna erbjuds 
här ett fräscht, hälsoinriktat och modernt sortiment 
av snabbmål i en renodlad och snygg butiksmiljö”, 
löd juryns motivering.

PS. Du hittar ytterligare cirka 150 bemannade bensinstationer med 
välsorterade butiker och generösa öppettider över hela landet.

PRE-735_travelmedia_95x255.indd   1 08-03-14   15.40.47

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

Företaget Aros Racetrack Development tog i mitten 
av maj emot Enköping kommunfullmäktiges ja vid 
detaljplansomröstningen med stor glädje. Närmare 
tio års slit börjar bära frukt.
 – Det är ett delmål och det är jättekul men vi är inte 
hemma än, säger Nils Lidbaum på Aros Racetrack 
Development.

Ansökan skickas till Miljödomstolen under somma-
ren. Där sker en prövning av verksamheten gällande 
exempelvis bullernivåer. Förhoppningsvis är pröv-
ningen avklarad på ett år eller två. Därefter räknar 
företaget med att detaljplanen kommer att överklagas 
vilket skulle innebära ytterligare ett och ett halvt 
år innan det är klart. Tidigaste byggstart planeras 
således till 2010. Den kompletta anläggningen kan 
förhoppningsvis stå helt klar ytterligare fem till tio 
år senare.

Sveriges närmaste 
racerbana 
nära verklighet

FAKTA VIKING MOTOR PARK
ÄGS AV MODERBOLAGET AROS RACETRACK 
DEVELOPMENT AB. PROJEKTERINGEN FÖR ANLÄGGNING-
EN PÅBÖRJADES 1993. VIKING MOTOR PARK KOMMER I 
FÄRDIGT SKICK ATT KUNNA ERBJUDA EN BANA GODKÄND 
FÖR F1. VIDARE KOMMER OVALBANA, DRAGSTRIP SAMT 
UTBILDNINGSCENTER OCH MÄSSHALLAR PÅ DRYGA 22000 
M² ATT BYGGAS.
ANLÄGGNINGEN KOMMER ATT STÅ VÄRD FÖR ETT STORT 
ANTAL UTBILDNINGAR, BILTESTER, MÄSSOR, TÄVLINGAR 
SAMT HÄRBÄRGERA MÅNGA OLIKA FÖRETAG ONOM EN 
RAD OLIKA OMRÅDEN.

ENKÖPING - SVERIGES NÄRMASTE STAD � KAN INOM EN 
SNAR FRAMTID KANSKE LÄGGA TILL EPITETET SVERIGES 
NÄRMASTE RACERBANA. 

Giulia 1600 Sprint -62, nästan färdigrenoverad. Blir troligen klar till hösten.

Märkesbord

2000 Spider 1960. Ett inte helt komplett renoveringsobjekt med god poten-
tial. Någon som är sugen att ta över? Snyggare 60-tals cab får man leta efter.

Björn Nilssons bil

Glass är gott
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Alfa 147 är inne på sitt åttonde år. Modellen har sålt 
mycket bra med många olika motoralternativ. I Sverige 
har vi haft tre olika fyrcylindriga twinspark-motorer 
samt GTA med bensindrift att välja på. I delar av övriga 
världen har även dieselversioner sålts, vilket faktiskt 
är det vanligaste motoralternativet på en ny Alfa totalt 
sett.
2008 kommer 147 med dieselmotor i Sverige. Det är 
samma 1,9 JTD-motor som återfinns i Alfa 159 och GT 

samt i en rad andra bilmodeller från andra tillverkare, 
bland annat Saab. För 147-serien är just denna version 
den snabbaste förutom 147 GTA. Än värre blir det dåen 
170-hästare lurar i vassen.
150 hk och friska 305 Nm vridmoment vid 2000 v/min 
kan ställa till det för de stackars framhjulen som fått 
många uppgifter på sin lott. Hjälp erbjuds dock i form av 
Q2-systemet - en mekanisk Torsendiff - som i ett läge då 
innerhjulet börjar tappa fäste i en kurva för över delar 

av vridmomentet till det yttre hjulet som fortfarande 
har gott fäste. Översatt till körglädje betyder detta att 
föraren kan gå på gasen betydligt tidigare i kurvan samt 
använda sig av ett mer förmånligt och mer effektivt 
spårval. Upp til 25 procentig verkan utlovas.
Ytterligare en fördel är att bilens antisladdsystem griper 
in senare med strypning av motorn och modulering av 
bromssystemet, vilket i sig upplevs som väldigt häm-
mande för en aktiv förare. Det går helt enkelt att åka 

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

 Provkörd:

ALFA ROMEO 147 Q2 1,9 JTD

I slutet av 147:ans livscykel släpper Alfa Romeo en kanonversion med 

150 vridstarka dieselhästar och Q2-diff. Körglädje av stora mått med 

ett sanslöst bra fäste för de drivande framhjulen förstärker klyschan att 

ingen bil är så bra som den sista och slutliga årsmodellen.

betydligt fortare med en 147 Q2 eftersom understyrning-
en minskar kraftigt. Även säkerheten höjs då drivhjulens 
fäste på våra vintervägar ökar betydligt och ger en sta-
bilitetsökning under gaspådrag, vilket tidigare motor-
starka och framhjulsdrivna bilar haft problem med.

MOTOR OCH VÄXELLÅDA

150-hästars dieseln parat med sexväxlad låda resulterar 
i en väldigt harmonisk skapelse. Oavsett om du åker med 

Ljus och luftig kupé med riktigt bekväma stolar. 

Både backspeglar och grill i utförande borstad aluminium. Små detaljer som lyfter bilen rejält.
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ägg under gaspedalen eller bly i högerfoten lyckas bilen 
bra med sitt uppdrag. 

Att tala om varvvillighet på en diesel vore att ljuga, men 
den sanslösa skjuts som erbjuds vid exempelvis ned-
växling från sexan till fyran vid omkörning är sagolik. 
Liknande vrid återfinns bara i betydligt starkare (dyra-
re) bensinvarianter. Jag har varit inne på det tidigare 
och återkommer nu till uttrycket komfortprestanda; att 
kunna köra om på landsvägen utan dramatiska varvtal, 

snabba växlingar och ryckighet är komfort och prestan-
da i ett. De flesta bilintresserade tycker nog att en vass 
liten Alfa-sexa som varvas till 8000 v/min låter betydligt 
bättre, men i vardagslunken med familjen ombord på väg 
till fjällen väljer nog de flesta en något mer komfortori-
enterad motor. Det är där den moderna dieseln kommer 
till sin fulla rätt. Med ett hyfsat brett spann av vridmo-
ment tillgängligt mellan 1700 och dryga 4000 v/min väl-
jer du själv körstil. Snabbt och lite mindre ekonomiskt 
men avspänt eller ekonomiskt och avspänt.

Högkvalitativ textilklädsel med vackert broderad logga i nackstöden.

Faceliftade instrument som är både vackra och tydliga. I mörker kommer de till sin fulla rätt och blir då 
även läckra.

Den sexväxlade lådan utmärker sig genom att vara 
precis och exakt i sina lägen. Ungefär som en 116-serie 
fast tvärtom. Utväxlingen är dessutom väl vald; det går 
alldeles utmärkt att marscha 90-100 km/h på högsta 
växeln, till skillnad från exempelvis den Honda Accord 
2,2 diesel -06 jag själv brukade förra året. Allt körning 
under 90 km/h företogs på femman, annars bröt 
både prestanda och förbrukning ihop.

KÖRINTRYCK

Tyvärr var det 
ingen snö under 
p r o v k ö r n i n g e n , 
men regnvåt väg 
och 90° sväng direkt 
från exempelvis en 
stoppskylt under fullt 
pådrag kändes onatur-
ligt för att vara i en fram-
hjulsdriven bil. Liknande 
känsla av grepp har jag bara 
upplevt i fyrhjulsdrivna bilar. 
Versionen 147 1,9 JTD Q2 är 
välutrustad. Som standard levere-
ras bilen på 17” aluminiumfälgar med 
215/45-däck. Fälgarna är specifika för Q2-modellen och 

lyfter bilens utseende rejält. Däcksdimension är inte på 
något extrem, men vägljudet är överraskande högt och 
irriterande. Däcken av fabrikat Bridgestone Potenza har 
ett enastående grepp, men ljudet från dem är irriterande. 
Om detta beror på däcken eller bilens ljudisolering låter 
jag vara osagt. 
Bilens potential som kurvkramare är dock stor. 

Styrningen skapar ren gokartkänsla, vilket parat 
med Q2-systemet gör tvära kurvor till ett rent 

nöje. Att köra denna bil nära dess gräns 
på allmän väg ligger nära vårdslöshet i 

trafik. Omvägar letas ändå upp så fort 
tiden tillåter för att njuta av 

denna bil.  Enda 
smolket i 

bäga-
ren är

 anti-
sladdsyste-

met som inte
 går att koppla

 ur. 

Vilken svensk som 
helst av någorlunda 

mogen ålder har upplevt 
riktiga vintervägar där vän-

sterbroms och uppställ lärdes 
in samtidigt som trafikreglerna. 

Detta nöje låter sig dock inte njutas 
i 147:an, eftersom antisladdsystemet 

på ett abrupt men säkert sätt sätter 
stopp för hjul på glid, även om det medger 

Borstad aluminiumgrill som är makalöst läcker. Funderar på att 
modifiera min egen 156:a för att få plats med denna godbit. 
Misslyckas det gör den sig fint på väggen ovanför spiselkransen 
i vardagsrummet. Det är sådana här detaljer som skiljer Alfa från 
mängden. Snyggt jobbat!
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Plastkåpa utan större attraktionskraft. Här brukade Alfas kromade insugsrör eller skinande aluminiumkåpor 
skapa avundsjuka blickar på macken. Idag svär ägarna över det lilla påfyllningshålet för spolarvätska. Vem 
sa att ingenjörer saknar humor? Humor kan nämligen vara den enda förklaringen till det löjligt lilla hålet.

Klassikt röd med Q2-fälgar är en design som håller än idag.

Glänsande och luftiga fälgar ställer krav på ägaren. Här duger det inte att komma med rostiga bromsskivor till 
träffen.

en viss drift innan ingripande. Jag tycker att en bil med 
så stor del körglädje i receptet borde begåvas med en 
avstängningsknapp för detta system. Om en Kia Carens 
eller VW Polo inte har det bryr jag mig inte om, men jag 
anser att förare av Alfa Romeo borde erbjudas möjlighe-
ten att själva få avgöra om vinter- eller grusvägen ska 
avnjutas på tvären eller inte.

ÖVRIGT

Generationerna som Alfa 147 och 156 tillhör repre-
senterar i mina ögon en vändpunkt för Alfa Romeo. 
Byggkvalitén är enastående, vilket man inte kunnat 
beskylla märket för under 70- och 80-tal. Senaste rap-
porten från AB Svensk Bilprovning placerar Alfa 147 
över medelbilen i resultatlistan – ett mycket gott argu-
ment att dänga i huvudet på arbetskollegorna under 
lunchrasten. Försäljningssiffrorna har återspeglat detta 
då modellerna sålt väldigt bra, framförallt i Europa men 
även i Skandinavien.
Visst märks det att modellen har några år på nacken, 
men bilen som helhet imponerar. Åldern märks exempel-

vis på den integrerade stereons pilliga små knappar, men 
bilen i övrigt är väl ihopskruvad utan gnissel och knarr 
från inredning eller hjulställ. Det enda jag noterade i 
form av typfel var stenskottsanfrätta hjulhuskanter på 
bakhjulen, antagligen ett resultat av feta 17”-däck. En 
formskuren genomskinlig helikoptertejp skulle sitta bra 
där för att slippa framtida omlackningar.
Priset är bilens största fiende. I runda slängar en kvarts 
miljon är mycket pengar även för en dieseldriven bil i 
Golf-klassen, speciellt då Alfa 159 med samma motor 
och festivalpaket bara kostar nätt 40  000 kronor mer. 
Skillnaden mellan dessa modeller borde vara större, och 
då menar jag inte att 159:an är för billig.
Alfa 147 ger ändå mersmak och skapar förhoppingar om 
hur enastående trevlig efterträdaren (149?) kommer att 
bli då den anländer. Vissa antydningar har kommit från 
Italien om att Alfa ska närma sig sitt förflutna än mer 
med lättare vagnar ännu fullare av körglädje. Köp en 
begagnad 147:a eller kör vidare och beställ 149:an direkt 
då den kommer.

FAKTA PÅ NÄSTA SIDA
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TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

Klöverbladet har tidigare skrivit om ett vin vars för-
packning får alfister att grina lyckligt och livsnjutare 
att smacka belåtet. Detta vin kan nu enkelt beställas i 
Systembolagets beställningsortiment
 
Historien bakom detta vin börjar 2004, då Fiat i samar-
bete med vintillverkaren Cantina Scrimaglio introduce-
rar ett Fiat-vin, givetvis med Fiats nya retro-designade 
logga. Därefter kompletterades utbudet med vin för mär-
kena Alfa Romeo och Lancia.

Druvorna (Barbera och Cabernet Sauvignon) kommer 
från Scrimaglios egna vingårdar i Nizza Monferrato. 
Efter jäsning på ståltank har vinet lagrats på franska 
ekfat varav nästan hälften är helt nya. 

Familjen Scrimaglio anländer till Piemonte och Nizza 
Monferrato under senare delen av 1500-talet då de 
som hugenotter tvingas fly från förföljelse i Frankrike. 
Fram till år 1900 odlar familjen druvor som säljs för 
vintillverkning. Därefter har familjen helhjärtat ägnat 
sig åt vintillverkning i egen regi. Idag är företaget en 
framstående vintillverkare som förutom vin åt biltillver-
kare även producerar andra välkända viner som Barbera 
d’Asti, Barbera del Monferrato, Dolcetto d’Alba, Barolo 
och Barbaresco.

Den svenska importören av Scrimaglios Alfa Romeo-
vin heter Philipson-Söderberg. Företaget grunda-
des 1989 genom en fusion mellan Sven Söderbergs 
Grosshandelsf irma och Nils-Bertil Philipsons 
Vinagentur. 
– Det har inte varit helt problemfritt att få in vinet i 
Systembolagets rullor. Många och långa diskussioner 
företogs mellan oss och Systembolaget, som ansåg att ett 
vin med ett bilmärke som namn gav negativa kopplingar 
till alkohol och vinkörnin. Cheferna på Systembolaget 
förstod till sist att detta är ett vin med hög kvalité och 
högt pris, som inte är avsett att öka alkoholkonsumtio-
nen i lande, berättar Patrik Mannheimer på Philipson & 
Söderberg. Vi tittar även på att ta in det mousserande 
vinet med samma namn, fortsätter Patrik Mannheimer.

Vinet beställs enklast på företagets hemsida. Du fyller i 
dina uppgifter där du väljer vilken butik du vill ha leve-
ransen skickad till. Därefter kommer ett sms när vinet 
är levererat, vilket brukar ta högst en vecka. Du kan 
även beställa direkt på Systembolaget med varunummer 
74298-1.

Länk till hemsida: www.philipsonsoderberg.se

Scrimaglio Monferrato Rosso Alfa Romeo

FAKTA
VARUNUMMER 74298-1
PRIS INKL. MOMS: 215,00
ALKOHOLHALT: 13,5%
DRUVOR: BARBERA 65 PROCENT, CABERNET SAUVIGNON 35 
PROCENT.
LAGRING: UPP TILL TIO ÅR.
PASSAR TILL: VILT ELLER ANNAT STEKT ELLER ROSTAT MÖRKT 
KÖTT. GODA OSTAR SOM INTE ÄR GRÖNMÖGEL.

1.6 TS 105 hk 1,6 TS 120 hk 2,0 TS 150 hk 2,0 TS 150 hk Q2 1,9 JTD 150 hk
5-vxl manuell 5-vxl manuell 5-vxl manuell Selespeed 6-vxl manuell

Modellkod
3-d AR_101030 AR_101031 AR_101032 AR_101033 AR_101039
5-d AR_101034 AR_101035 AR_101036 AR_101037 AR_101038

Drivmedel

Diesel

1910
105 (77) / 5600 120 (88) / 6200

150 (110) / 4 000
140 / 4200 146 / 4200

305 / 2000
185 195

208
11,3 10,6

8,8
11,3 11,2

8,0

4,7

5,9
196 194

157

2005 PM

Ja
Q2 diffbroms, Torsentyp

Ja

Utväxlingsförhållande 1:an

3,800:1

2:an

2,235:1

3:an

1,360:1

4:an

0,971:1

5:an
0,971

0,763:1

6:an

0,610:1

Back

3,545:1

Hjulupphängning fram

215/45 R17

7JX17

1265 / 1285 1275 / 1295

1365 / 1385
1710 1720

425 / 405

Ej fastställd
1800 1770

4252

2,238

Bensin

Framhjulsdrift med antispinn- (ASR) och antisladdsystem (VDC)

—

—

12,16,4
7,08,2
8,9

150 (110) / 6300

181 / 3800

211

0,919

1,520

1,156

1,520

1,156

2,238

3,909

Vänddiameter, m

Höjd, mm

Bränsleförbrukning, stadskörning, l/100 km

Motor

Broms och hjulupphängning
Typ

Bromsar fram, ventilerade skivor, mm

Hjulupphängning bak

Bränsleförbrukning, blandad körning, l/100 km

Partikelfilter

Spårvidd bak, mm (beroende på utrustning)

Spårvidd fram, mm (beroende på utrustning)

Däck (Beroende på tillval, standard angivet)

Bredd, mm

Hjulbas, mm

Fälgar (Beroende på tillval, standard angivet)

Längd, mm

Mått & Vikt

Kuggstång, servostyrning

Tekniska data

Motoreffekt, hk (kW), vid v/min

3,545

Rak 4-cyl.

9,3

208

1598
1970

—

3,909

4223

1729

195/60R15

6,5JX15

Individuell, McPherson

11,5

∅ 284

∅ 251

Styrsystem
Typ

Miljöklass

Drivsystem

CO2, gr/km

Drivning, inkl VDC / ASR / MSR

Bromsar bak, skivor, mm

Nybilsgaranti

Max. släpvagnsvikt, kg
Garantier och ekonomi

Max. taklast, kg

Maxlast, kg (3-D / 5-D)

Tjänstevikt, kg (3-D / 5-D)
Totalvikt, kg

Bränsletank, liter

Bagageutrymme, liter

Årlig fordonsskatt CO2 baserad, kr (beroende på utrustn

Rostskyddsgaranti

Vagnskadegaranti

Lackgaranti

Försäkringsklass

2025

1325 / 1345

1770

3 år

3 år

8 år

1300

2 år / obegränsat antal mil

445 / 425

50

3  12  13
5  14  15

205/55R16

6,5JX16

2546

292 (1042)

60

1509 - 1518

1494 - 1502

1442

2005

ABS med bromskraftsfördelning (EBD) och panikbromshjälpsystem (BAS)

Individuell, A-armar

Bränsleförbrukning, landsvägskörning, l/100 km

Motortyp, antal cylindrar

Cylindervolym, cm3

Acceleration 0 - 100 km/h, sek.

Vridmoment, Nm, vid v/min
Topphastighet, km/h

2007-12-06 Italienska Bil AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande Italienska Bil AB
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D et soldränkta landskapet sveper förbi och 
till höger försvinner ett gult hav av raps. 
Doften dröjer kvar inne i kupén en stund, 
tillsammans med den vaga lukten av varm 

motor. Utanför den halvöppna sidorutan brusar fartvin-
den och ljudet blandar sig med det dova morrandet från 
motorn och det typiska vinandet av rakskurna drev på 
treans växel. Framför mig sträcker sig motorhuven med 
sina längsgående stripes i den italienska trikolorens fär-
ger. Vägen känns genom den fasta hjulupphängningen 
och passagerarstolen från en Zagato kupé. På vägen 
framför oss ligger en nära syster till bilen jag sitter i – en 
annan Bertone kupé också från 1969. De båda kommer 
alltså snart att fira jämna 40 år. De är i ursprunget lika 
varandra men Fredrik Malmberg, som äger och kör bilen 
jag sitter i, och Hans-Peter ”H-P” Magnusson vars bil vi 
följer har valt olika vägar när de bringat nytt liv i dessa 
två klenoder. Jag skulle vilja kalla Fredriks en uppdate-
rad replik av en samtida GTA men med moderna vink-
lingar. Kolfiber användes ju inte direkt för bildetaljer i 
slutet av 1960-talet så den formriktiga instrumentpane-
len i kolfiber är ju onekligen en nymodighet. Dock helt 
i linje med den ursprungliga GTA:s lättviktsinriktning. 
Allegerita får i denna tappning en helt ny betydelse. H-P, 
å andra sidan, har valt en regelrätt renovering av bilen 
till originalskick eller kanske bättre. I den kupén finns 
ingen kolfiber men dock det trä som återfanns på instru-
mentpanelen och centralkonsolen när bilen levererades. 

Men då har han ju redan sin banversion av Bertone; en 
1600 GTJ med 185-hästars TS-motor som mer eller min-
dre regelbundet synts på banmöten. Och här är jag med 
som deltagare i en vägtripp som alla klubbmedlemmar 
och andra Alfa-entusiaster bara kan drömma om. Hur 
gick det till?

Några veckor tidigare hade H-P bjudit in en del lokala 
Alfa-vänner till en roll-out av sin andra Bertone. Han 
hade i stillsamhet arbetat med den i fyra år och nu skulle 

den åter presenteras för världen, precis som den prin-
sessa hon är. Tyvärr kunde jag inte delta men var snabb 
att erbjuda att skriva en artikel och ta några bilder. 
Eftersom jag haft förmånen att se Fredriks imponerande 
skapelse förra året, då den var med på en del av våra 
banmöten, kopplade jag snabbt ihop de två vita Bertone-
kupéerna som fanns i Linköping. Det visar sig att tanken 
redan funnits hos de båda och en tur runt Östergötland 
började planeras. Vi är ju lyckligt lottade att ha en del 
unika resurser, både Alfa-specifika och bilrenoverings-
allmänna, inom nära räckhåll och tanken blev att besöka 
de som på ett eller annat sätt haft ett finger med i spelet 
att färdigställa de två syskon-Bertonerna.

I anslutning till artikeln beskrivs de tekniska detaljerna 
av bilarna. Därför koncentrar jag mig på att beskriva 
turen och bilarna från ett högst subjektivt passagerar-
perspektiv. Var och en av de personer vi kommer att 
besöka är verkliga hantverkare inom sitt område och 
med en speciell anknytning just till Alfa Romeo.

Vi samlas vid Veine Johanssons välkända gamla verk-
stad i östra utkanten av Linköping, som många Alfa-
ägare runt om i Östergötland känner igen. Förutom 
Fredrik och H-P finns Anders Hellberg med sonen Filip 
i sin röda Bertone på plats som följebil. I den strålande 
solen tas bilder på bilarna, motorerna, interiörerna och 
diverse detaljer. Det är inte svårt att hitta intressanta 
bildvinklar med två så tacksamma objekt och det blir 
ännu mer intressant på grund av de olika angreppssätt 
ägarna haft. Som två syskon som vuxit upp har de väl-
digt mycket gemensamt och släktskapet är otvetydigt. 
Samtidigt är de väldigt olika som individer genom den 
behandling de var och en fått.

H-P:s bil köpte han av en äldre gentleman i 80-årsåldern 
som haft den sedan ny. Den hade använts som shopping-
bil och då ägarens syn började svikta under tiden han 
ägde bilen fanns en del bucklor från parkeringsskador. 
Precis innan H-P:s trädde till som förvaltare av bilen 
hade orginaldäcken bytts ut. H-P lyckades dock hitta 
nytillverkades Michelin 165-däck och ordningen är nu 
återställd.

Från Veines verkstad rullar vi slutligen iväg för att 
besöka Veine själv. Jag tar plats i H-P:s bil med ägaren 

vid ratten. Efter att ha hittat det fasta trepunktsbältet 
på sin speciella hållare på bakre sidoväggen, justerat 
det och kommit på att det faktiskt passar riktigt bra. 
Dessutom är det lite nostalgiskt att efter så många år 
med rullbälten åter ta på sig ett bälte med ordentligt 
spänne i den tidstypiska grå färgen. Väl ute på gamla 
Norrköpingsvägen känns bilen väldigt väl hopskruvad. 
Även om sträckan inte är lång hinner jag slås av hur 
tyst den faktiskt är. Det är inte bara att det inte finns 
något som skramlar, det är också en relativ avsaknad av 
vindbrus som jag inte hade väntat mig. Med solen mitt på 
himlen behöver dock sidorutorna snart vevas ned för att 
hålla temperaturen i schack.

Besöket hos Veine har som avsikt dels att visa upp 
bilarna men också att titta på vad han har i garaget 
på hemmaplan. Numera använder han sin gamla verk-
stad för grovjobb medan han på hemmaplan utför sina 
mirakel på Alfa-motorer och andra intressanta tekniska 
saker och hans garage är fulladdat med godsaker. Allt i 
perfekt ordning och konserverade för att tidens tand inte 
skall sätta sina spår. Veine har, som sagt, haft sitt finger 
med i båda dessa bilars nydanande och det är med igen-
kännande han välkomnar bilarnas besök. 

Inne i hans garage finns inte mindre än fyra klassiker; 
en Montreal, en Giulia 1600, samtida med Bertone-

BERTONE-TVILLINGAR

Bilarna skiner i solen utanför Veines gamla verkstad.

Bertone-tvillingar på tur genom svenskt försommarlandskap.

H-P, Veine och Fredrik i samspråk.

Veines experiment- och utvecklingsobjekt.

Bo, Veine, H-P och Fredrik omgivna av Bertoner.

TEXT: BO M. HASSELBLAD MED FREDRIK MALMBERG OCH HANS-PETER MAGNUSSON

FOTO: ANDERS HELLBERG
FOTO: ANDERS HELLBERG

FOTO: BO M. HASSELBLAD

FOTO: BO M. HASSELBLAD

FOTO: BO M. HASSELBLAD
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syskonen, en Alfetta 1.8 och en 1958 Giulietta Sprint 
med Velocemotor som är ett långtidsprojekt enligt Veine 
själv. Förutom bilarna finns en Suzuki motorcykel från 
80-talet som används vackra dagar för touring, några 
Puch motorcyklar med extra motorer. Veine beskriver 
med inlevelse den intrikata twingle-motor som Puch 
använde. Det är en tvåtaktmotor med två separata cylin-
drar men gemensamt förbränningsrum och ett tändstift. 
Under årens lopp har han samlat på sig några sådana 
motorer också. Att Veine brinner för tekniska spännande 
lösningar i allmän-
het och inte bara 
Alfa Romeo står 
helt klart när han 
ger mig beskriv-
ningen av Puch-
motorerna.

Alfettan är, för att 
få plats med den 
andra bilarna, upp-
hissad på en enpe-
larlyft med hjul så 
den går att skjuta 
fram för att köra 
ut bilen ur gara-
get. Allt är väldigt 
väl organiserat och 
hyllorna är fyllda 
med diverse Alfa-
delar, många fort-
farande i orginal-
förpackningar. Förutom bilarna finns ett antal motorer, 
växellådor och bakaxlar i renoverat skick. På testbädden 
finns en motor för inkörning och granne står en annan 
med specialtillverkade grenrör och ett insprutnings-
system under utveckling. I Montrealen sitter just nu en 
reservmotor medan orginalet fått sig en ordentlig genom-
gång och nu vilar i ett ställ på golvet, i väntan på att åter 
få tjänstgöra. Att den ser ut som en ny motor direkt från 
fabriken är inte längre någon överraskning. Allt Veine 
lägger sina händer på skall vara som nytt innan det åter 

monteras och han visar en uppsättning bultar som räd-
dats från rosten genom ett ordenligt citronsyrebad. Det 
har ingen omedelbar användning men när de behövs är 
de som nya, lätt inoljade och konserverade. Montreal-
motorn i sig är en imponerande och smakfull pjäs och att 
den dessutom ser ny ut gör det inte sämre. Att anta att 
Veine slagit sig till ro efter att ha slagit igen verkstaden 
vore att missta sig.

Tillsammans med Fredrik och H-P tittar de på bilarna 
och det är uppenbart att Veine är glad över att ytterligare 
två ”äkta” Alfor sparats till eftervärlden av entusiaster 
som kommer att se till att de fortsätter att leva. Inte bara 
som utställningsföremål utan även som nöjesmaskiner 
att ta fram vid speciella tillfällen. Vi diskuterar en del 
detaljer och bland annat 1750-märket på bakluckan som 
skiljer sig mellan de två ger upphov till diskussioner och 
spekulationer. Veine är ju väldigt bekant med bilarna 
eftersom han hjälpt Fredrik med att renovera motor, 
styrväxel och den diffbromsade bakaxeln. Bakaxeln 
fick också en uppdatering och Veine såg också över och 
satte ihop drevsatsen till GTA-lådan. På H-P:s bil har 
han bidragit med att väga in kolvar och stakar förutom 
att han renoverade växellådan. Dessutom har han fung-
erat som levande uppslagsverk och telefonsupport under 
bilarnas löpande renovering. En och annan smådel som 
saknats har han också lyckats hitta i sina digra göm-
mor.

Dags att rulla vidare och jag tar åter plats i H-P:s bil men 
denna gång med 
Fredrik vid ratten. 
Vi hinner dock inte 
speciellt långt innan 
vi ser att Anders i 
följebilen har stan-
nat och diskuterar 
med H-P i Fredriks 
bil. Det visar sig att 
något i kopplingen 
på den röda följe-
Bertonen givit upp 
och den återbördas 
med försiktighet till 
Veines garageinfart. 
Vi rangerar om oss 
och det innebär att 
vi är totalt fem per-
soner på två Bertone 
som ger oss iväg. Jag 
fortsätter att åka 
med Fredrik i H-P:s 

bil och vi tar oss tillbaka ut på Norrköpingsvägen och 
ställer kosan norrut för ett kaffestop i Norsholm. Även 
nu är komforten hos H-P:s bil slående och det är lätt att 
förstå att dessa bilar, för 40 år sedan, var favoriter för 
långa, snabba turer på kontinentens vägar och även här i 
Sverige. GT-beteckningen är väldigt passande och detta 
exemplar illustrerar det utmärkt. De relativt högprofi-
lade däcken gör också att ljud från vägen är väl isolerat 
och dämpar även ojämnheter. Allt längre jag åker med 
i bilen desto fler minnen från den Bertone jag hade på 

70-talet kommer tillbaka; de lite spretiga spakarna på 
rattstången, den udda räfflade skruven under panelen 
för att nollställa trippmätaren och andra smådetaljer.

Efter kaffet fortsätter resan och nu åker jag med Fredrik 
i hans egen bil. Före starten är han vänlig nog att förse 
mig med öronproppar och jag tar det som ett tecken att 
hans bil har en annan karaktär än H-P:s.  Jag tar plats 
i passagerarstolen och min uppfattning att detta är en 
annan typ av bil förstärks. Här finns rullbälte och för-
utom att det kräver lite lirkande att få förbi och mellan 
buren och dörren sitter det också riktigt bra. Framför 
mig ser instrumentpanelen i kolfiber läcker ut i solske-
net och eftersom den är i stort sett rensad på inredning, 
eller i alla fall onödig inredning, ger kupén ett helt annat 
intryck. Med en ordentligt sänkt bakdel har den ju en 
mycket mer aggresiv stance än H-P:s orginal och det 
reflekteras av resten av bilen. Ljudet från motorrum-
met och avgassystemet förstärker intrycket ytterligare 
liksom sången från de rakskurna dreven i växellådan 
som jag nämnde inledningsvis. Däremot tycker jag inte 

att vare sig motor- eller avgasljud är irriterande och väl-
jer att avstå från öronpropparna. Det är för skön musik 
för att stängas ute. Jag förstår dock att de kan behövas 
för lite längre resor. Dessutom är det ju en bil som krä-
ver mer av sin förare än originalversionen och Fredrik 
erkänner att efter banmötet på Gelleråsen och resan 

Linköping-Karlskoga fram och tillbaka så var även 
Fredrik lite mör i musklerna. Men för denna utflykts 
ändamål är det i stället härligt att höra alla mekaniska 
detaljer arbeta tillsammans i perfekt harmoni.

Fredrik nämner också att fjädringen är ordentligt upp-
stramad med tanke på bankörning men jag tycker själv 
inte att den är anmärkningsvärt styv. Visst smäller det 
till när man passerar tvärgående skarvar i vägen min 
inte så mycket mer än i min sjutton år nyare 155 Sport 
med 40-profils 16” däck. Däremot saknas det plast-mot-
plast gnisslande som den nyare bilen lider av. Det beror 
ju delvis på att det inte finns mycket plast i kupén och 
delvis på att den nu är bättre ihopskruvad än den var 
som ny. Men samtidigt får jag intrycket att denna 40 år 
gamla sportkupé flexar mindre än min famljesedan. Det 

är ju onekligen ett gott betyg för en så gammal bil och 
betyder ju att den på sin tid måste varit välkonstruerad.
Vi kommer slutligen fram till Finspång. Trakten är av 
någon outgrundlig anledning hemvist för en samling bil- 
och Alfa Romeo-specialister som kan tillgodose de flesta 
behov. Där finns Reino på Viklund’s Bil & Karosseri, 
Bert Svensson som driver Alucars och, sist men inte 
minst, Bo ”Boa” Johansson som kan allt om och gör allt 
med Alfa Romeo. Det är de ställen som nu står som desti-
nationer på den fortsatta turen.

H-P lämnar Norsholm på väg mot fortsatta äventyr.

Fredriks kontor. H-P:s avkopplingsrum. 

Vägval ...

Fredrik, Reino och H-P diskuterar lackeringstekniker.

Epilog till dagens övningar i välartade Bertoner. Anders på väg att 
halta hem i det ”svarta fåret”, eller det ”röda fåret” i detta fall!
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Det är, som Boa uttrycker det, ett samarbetsprojekt mel-
lan honom, som byggherre, och Robert Pettersson från 
tidningen auto motor & sport. Den börjar nu närma sig 
slutskedet av byggnationen och vid vårt besök är motorn 
monterad i chassiet. Utprovning pågår av insugssystemet 
och Boa väntar för tillfället på passande insugningsrör. 
Samtidigt pågår planeringen av extractorgrenrör och 
han visar kataloger från en amerikansk leverantör som 
skräddarsyr grenrör baserat på detaljerade datablad som 
fylls i. Tillbaka kommer sedan grenrör optimerade för 
just bilen de beställts för.

För samma bil visar Boa också med stolthet upp de dör-
rar och den huv som han samvetsgrant lättat med ett 
oändligt antal hål i ramarna. Både dörrar och huv är 
färdiglackerade och förvaras på toaletten för att inte 
skadas. Vi jämför vikten på den lättade huven med 
en orginalhuv och skillnaden är dramatisk. För Boa 
använde Bert också 0,8 mm tjocklek medan dörrarna på 
Fredriks bil har 1,0 mm för lite mer stabilitet. Framför 
motorrummet på GTA:n står en tygskärm, också den 
skydd så att inte några olämpliga vätskor skall stänka 
på den lackerade bilen.

Med tanke på grannskapets speciella Alfa-expertis 
berättar Boa med ett stort skratt när han hade besök av en 

dessa bilar har han tillverkat Fredrik’s bils huv, dörrar 
och täcklucka för backljusuttaget. Han var också på väg 
att fabricera baklucka men Fredrik hittade en bakluck 
i England, helt i aluminium. Bert gör bara skinnet i 
aluminium men använder orginalstommen. Fredrik spa-
rade på så sätt ytterligare 2 kg. Jiggarna för bakluckan 
har dock Bert fortfarande. Vid ett tidigare besök som 
klubben gjorde demonstrerade Bert sin expertis med 

metallbearbetingsverktyg, både handverktyg och olika 
pressverktyg. Dessutom tillverkar han för varje projekt 
en jigg som används för att forma aluminiumplåtarna till 
rätt form. Efter avslutat arbete ”arkiverar” Bert jiggarna 
och han kan sedan återanvända dem för nya projekt. I 
hans förråd finns alltså en hel skattkista av jiggar och 
inte minst värdefulla är troligen de GTA-mallar som 
han använt under årens lopp. I verkstaden när vi var där 
står en GTA tillhörande Arne Allard och på gården står 
en Bertone  2000 Sprint Coupé som Bert haft under sitt 
beskydd en längre tid.

Dags att åka vidare till dagens sista stopp hos Boa i det 
som är känt som Alfa-kyrkan. I ett tidigare missionshus, 
också i Hällestad, huserar Boa med sin Alfor. Det finns 
också en del andra fordon och fordonsdelar i garaget men 
Alfa är det som ligger Boa närmast om hjärtat. Som höjd-
punkt i samlingen och på central plats i garaget står ett 
verk under arbete; en replik av en breddad GTAm kupé. 

i Finspång. Det är definitivt sant om de GTA som finns 
kvar i landet och dessutom en del som, sorgligt nog, för-
svunnit härifrån. I hans hall vid vårt besök finns en 1932 
Rolls Royce. I sin nya silverfärgade finish och den impo-
nerande grillen är det lätt, även för en Alfista, att förstå 
varför dessa bilar var ”best of the world” på sin tid. 
Reino föredrar att arbeta på egen hand och det är ju i sig 
en garanti för att bilarna som lämnar hans händer håller 
samma höga klass. Som nämndes ovan så är Fredriks 
bil lackerad med vattenbaserad färg och nu för tiden 
är det sådana lacker som Reino använder. Han skulle, 
genom sitt arbete med klassiker, kunna kvalificera sig 
för att arbeta med traditionella lösningsmedelsbaserade 
lacker men tycker dock själv att det idag går det att 
uppnå samma höga ytfinish även med de nya lackerna. 
Dessuom undviker han en hel del extra jobb som det 
skulle innebära att använda orginalfärger på grund av 
del regelverk som omger dem.

Från Viklund’s verkstad åker vi några korta kilometer 
till Alucars i Hällestad. Här huserar Bert Svensson som 
är en konstnär av stora mått när det gäller att fabricera 
saker från rå metall. Även om mycket av hans reguljära 
affärsverksamhet riktar sig mot industrin och han är 
en stadig leverantör till Siemens (tidigare ASEA, ABB, 
Alstom och andra namn däremellan) i Finspång. För 

Första stoppet här i norra Östergötland är alltså hos 
Reino Viklund för att återförena honom med de två bilar 
som han givit deras utsökta finish. Reino hjälpte också 
Fredrik med omfattande plåtarbeten som bestod av byte 
av främre golv, trösklar, samtliga nedre skärmkanter, 
nederdelen av fronten, kylarbalken, reservhjulsbaljan 
och främre domkraftsfästena. På H-P:s bil inskränkte 

sig plåtarbetet i stort sett till byte av nedre skärmkan-
terna. De är båda lackerade i samma Bianco Spino-
kulör men på de färdiga bilarna skiljer sig färgen något. 
Fredrik spekulerar i att det kan bero på att hans är klar-
lackad men Reino förklarar att de två bilarna lackerades 
med olika lacker. H-P:s bil är lackad med traditionell lös-
ningsmedelsbaserad färg medan Fredriks var en av för-
sta som Reino lackerade med vattenbaserad färg. Det är 
med andra ord inte bara olika färgtyper utan också olika 
leverantörer och därför blev färgtonen på bilarna något 
olika. Reino fortsätter med att tala om att det det alltid 
är trevligt att se bilar han arbetat på komma tillbaka i 
komplett och färdigt skick. När de lämnar hans verkstad 
är de ju normalt bara tomma skal som kanske fått ny plåt 
men som alltid fått ett nytt skinande färgskrud. Däremot 
skickas de ju iväg utan att motor eller inredning är 
monterad och han tycker därför att det är trevligt att se 
den slutliga produkten. Under en ”normal” vintersäsong 
lackerar Reino två eller tre Bertone-kupéer men i år har 
det inte varit någon sådan i hans verkstad. Eftersom 
han lackerat så många bilar varje år kan man ju dra 
slutsatsen att en stor del av dagens Sverige-bestånd har 
vid något tillfälle passerat Viklund’s lackeringsverkstad 
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Arne Allards GTA i Alucars verkstad med nytillverkade paneler.

Denna 1932 Rolls Royce är ett utmärkt exempel på 
Finspångstraktens hantverkare. Handknackad plåt på träram av 
Bert med djup lyster på lacken av Reino.

H-P visar vägen!

H-P är förbluffad över hur mycket vikt alla hål sparar.

Bert gör en jämförande studie av de två bilarna med H-P och 
Fredrik som spända ägare.

Boa studerar objekten med stort intresse.

Boa’s extralager av orsorterade Alfa-delar i korrodoren till toalet-
ten!
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italiensk bilentusiast. Han hade fått tipset att det fanns 
en GTA hos Boa och kom på besök. Nöjd med att chassi-
numret stämde med sina uppgifter talade han med Boa 
som berättade att han just då hade en annan GTA på 
plats. Det väckte givetvis den italienska besökarens 
intresse och när Boa sedan talade om att ytterligare en 
fanns några kilometer bort hos Viklund’s för lackering 

blev det för mycket för besökaren. Han utbrast att ingen 
i Italien skulle tro honom när han berättade att det, ute 
i den mellansvenska storskogen, fanns tre stycken rara 
GTA:er. Så visst är det en speciell bygd vi besöker!.

Robert Petterssons andra projekt, en 49 Ford Special 
som han då och då skriver om i tidningen återfinns också 
i garaget. Liksom en underbar Fiat 500 Giardiniera som 
väntar på uppmärksamhet. Men, framförallt är neder-
våningen av den gamla kyrkan full av allehanda Alfa 
Romeo-delar. I korridoren på väg till en annan toalett 
finns diverse delar stuvade i rad utefter ena väggen.

Vi vänder vår uppmärksamhet mot de två besökande 
Bertonerna och det är uppenbart att Boa delar ägarnas 
entusiasm för bilarna. Detaljer diskuteras och det fak-
tum att de båda bilarna har både olika bakljus och fram-
blinkers ger upphov till diverse spekulationer. Andra 
smådetaljer som de Bertone-märken som på Fredriks bil 
finns på bakre delen av båda framskärmarna med det 
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på H-P:s bara finns på en skärm är också föremål för 
funderingar om vilket som var orginalutförande. Som 
så många gånger blir slutsatsen att det nog inte var helt 
otroligt att bilarna rullade av bandet på fabriken med 
detaljer som delvis berodde på vad som fanns tillgängligt 
för dagen.

Boa är också imponerad av att Fredrik, genom konse-
kvent viktbantning, lyckats få ned tomvikten till 800 
kilo. Givetvis är det aluminiumdörrar och huv som 
ger god hjälp liksom kolfiberpanel och luftburk men 
ännu större betydelse har den borttagna inredningen 
och isoleringen och Lexan-rutor och lättare framruta. 
Bara bytet av rutorna gav en viktbesparing på drygt 20 
kilo. Men det är också en uppmärksamhet på detaljerna 
som betalar sig. Samtalet leder vidare till vikten på en 
nyproducerad grill som är väsentligt tyngre än orginal-
versionen, i sig ingen lättviktare. Har skulle vi kunna 
stanna i all evighet och diskussionsämnena skulle inte 
sina i första taget.

Boa har ju haft en lång och brokig anknytning till Alfa 
Romeo-bilar och har därför en hel uppsjö av självupp-
levda erfarenheter. Bilderna på väggarna på kontoret ger 
en bild av hans bakgrund och det är spännande att tala 
med någon som personligen träffat och talat med Carlo 
Chiti, grundare av italienska Autodelta som 1963 blev 
Alfas officiella tävlingsavdelning.

Fredrik är tvungen att ge sig av och H-P, Anders, Filip 
och jag själv stannar ytterligare ett tag för att prata 
med Boa. Men till slut är även vi tvungna att påbörja 
vår återfärd mot Linköping med den dalande solen som 
bakgrund. Eftersom jag är den kortaste av de vuxna i 
bilen erbjuder jag mig att ta plats i baksätet tillsammans 
med Filip. Till att börja med är det riktigt gemytligt och 
italienarna var till och med förutseende nog att se till 
att baksidan av ryggstödet på framstolarna har uttag för 
knäna. Men efter någon halvtimme börjar den statiska 
ställningen på benen kännas av och väl tillbaka hos 
Veine för att hämta upp den strandade, röda Bertonen 
krävs det lite bensparkningar för att åter få igång cir-
kulationen. De närmaste dagarna gör sig musklerna på 
ovansidan av låren påminda lite då och då. Betydelsen 
av ”+2” i 2+2 får en helt ny betydelse och jag kommer på 

att den beteckningen används inte av Vägverket när det 
anger antalet sittplatser.

Hos Veine tar sig Anders och Filip an den trilskande 
rödingen och med tvåan i, startmotorn som hjälp och 
H-P och mig som knuffare hoppar den iväg och försvin-
ner bort mot Linköping. Anders rapporterade senare att 
hemresan genom stan gick bra även utan koppling och 
ljussignalerna samarbetade. Inspirerad av dagen i de 
två vita har också tjänat som en inspiration och han har 
påbörjat både motorbyte och kopplingreparation.
En summering av dagen ger vid handen att jag haft en 
upplevelse som många i klubben skulle ge allt för. Dels 
har jag fått chansen att spendera en eftermiddag i ett 
par verkliga klassiker. Dessutom chansen att träffa 
och prata med en del av de profiler som finns samlade 
i Östergötland och som tillsammans har kunskap och 
erfarenhet att återställa en Alfa till sin forna glans eller 
ännu bättre. Samtidigt slår det mig att det har också 
varit en tidresa tillbaka till en tid när bilar bestod av ett 
antal komponenter som kunde sättas ihop för att uppnå 
speciella egenskaper. Motor, växellåda, hjulupphäng-

Fredriks bil visar omvärlden sin välformade häck!

Nygammalt motorrum, med luftbox av kolfiber, Fredriks bil.

Nystädat motorrum i H-P version.

H-P bil genom backspegeln på Fredriks GTA-replika. Notera GTA-handtaget!

ningar och chassi med kaross plockades ur olika lådor 
och hur de kombinerades gav bilen sin speciella karaktär. 
Idag får man ju känslan av att alla delar av en ny bil är 
sammansatta i system där elektroniken spelar allt större 
roll och kopplar samman annars helt orelaterade delar. 
På moderna bilar styr ju elektroniken inte bara motorn 
utan den påverkar samtidigt bromsar, hjulupphängingar 
och till och med växellådan. Ett besök i bilvärlden för 
förtio år sedan leder ju till funderingen hur dagens bilar 
kommer att upplevas förtio år framåt i tiden. Då kan ju 
knappast någon Veine på egen hand exprimentera med 
insug och kamvinklar utan att samtidigt riskera att stöt-
dämparna blir alldeles för styva!
Så när jag åter sitter i 155:an på väg hem funderar jag på 
vilken av bilarna jag skulle välja. För en avkopplande tur 
runt vackra sommareftermiddagar på lantliga vägar 
skulle ju H-P:s bil vara den perfekta kamraten men på en 
av klubbens banmötesdagar är det ju bara Fredriks rein-
karnerade bil som skulle duga. Det går alltså inte att 
svara entydigt på frågan och slutsatsen är att båda är 
imponerade exempel på bilbyggande. Slutsatsen blir att 
jag nog behöver en av varje!
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Varannan förare som 
omkommer i singelolyckor i 
trafiken är alkoholpåverkad.

Alkoholhalt: 13,5%. Pris: 215 kr. Varunr: 74298-01
I Systembolagets beställningssortiment. Beställ på www.philipsonsoderberg.se

OBS. Alfan på bilden är inte extrautrustad.
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Modell: Monferrato Rosso
Årsmodell: 2005
Färg: Rosso
Tillverkare: Scrimaglio
Uttagen på hösten
Importerad från Italien
Besiktigad u.a.
Läs mer på: www.
philipsonsoderberg.se
OBS!!! Endast seriösa
Varunummer: 74298-01
Leverans: Max 1 vecka
Pris: 215 kr P.O.K.

HP's 1750 GTV Fredriks 1750 GTV

Chassienummer
1369659 1371131, tillverkad 17/9 1969

Motor

Total displacement
1779 cc

1779 cc

Max power
118 HP (5500 rpm) 141 HP (6375rpm)

Max torque
188 Nm (2900rpm) 165 Nm (5415rpm)

Prestanda (km/h) Standard 1750 växellåda GTA "close ratio" växellåda (6500 rpm)

1st gear
47

66

2nd gear
77

98

3rd gear
114

133

4th gear
154

168

5th gear
190

195

0-100 km/h
10,4

7,5

0-160 km/h
31.2 s

18

Vikt och storlek

Höjd
1315 mm

1190 mm

Tomvikt
1000 kg

800 kg

Däck
165-14

205/50x15"

Pris
24 980 SEK (1969) 24 980 SEK (1969)

Optional equipment

Leather interior
2500 SEK

-

Electrical heated rear window 1 000 SEK
-

Modifieringar på Fredriks 1750 GTV

Kaross
Huv, dörrar och baklucka i aluminium (AluCars i Finspång)

GTA handtag med tryckknapp

Lättviktsframruta, Lexan i övriga rutor

Lack "Bianco Spino 013" med klarlack (Viklunds Plåt och Lack)

Kupé
Instrumentbräda i kolfiber (Hox design)

Mittkonsol i skinn och kolfiber (Hox design)

Sabelt skalstol och 4-punktsbälte på förarplats

Momo prototipo ratt

Halvbur från Guss

Kupé helt rensad från ljudisolering

Hjulupphängningar Racefjädrar, 450 N/mm fram, 30 N/mm bak (TwinSpark)

Kalibrerade Bilstein stötdämpare runt om (TwinSpark)

SuperFlex i bakre bärarmar, T-stag, casterstag och krängningshämmare

Ställbara övre bärarmar med hårda bussningar

Modifierade spindlar med spindelled nerflyttad 30 mm

7x15 GTA Superleggera fälgar från Alfaholics med Toyo R-däck

Bromsar
Brembo aluminiumok fram från Alfa 75 TS

Tar-Ox slitsade solida skivor runt om

Ferodo DS3000 belägg fram, Blå Pagid bak

Stålomspunnena bromsslangar

Motor
Rejält portad topp med 50% bättre flöde (Topptrim i Åtvidaberg)

Colombo & Bariani 272-graders gatkammar med 11 mm's lyft

Topp planad 1,5 mm för 10,8:1 i komp

40 mm trattar och luftburk i kolfiber (Hox design)

GTA  grenrör och avgassystem

MarelliPlex tändning

Red Top 25 lättviktsbatteri (6 kg) i bagageutrymmet

Bakaxel
10/43 bakaxel från Alfa Berlina 2000 med uppspänd diffbroms

Personerna vi besökte
BERT
Bert Svensson driver företaget Alucars i Hällestad (Mejerivägen 
5, 610 12 Hällestad, 0122-50270) som sysslar med fabrikation av 
metallprodukter. Hans huvudsakliga affärsverksamhet består av 
specialarbeten till den lokala industrin och han är en regelbunden 
leverantör till Siemens, som en gång i tiden hette Asea, i Finspång.
Dessutom är Bert expert på att skulptera delar till ädlare fordon 
och då företrädesvis i aluminium. Han har, under årens lopp, byggt 
upp en imponerande samling jiggar för att kunna tillverka skärmar, 
dörrar, huvar och luckor till mångar klassiker, däribland ex.vis 
GTA-repliker. 

BOA
Bo ”Boa” Johansson finns också i Hällestad mindre än en kilometer 
från Berts verkstad. Där huserar han, tillsammans med ett antal 
Alfor och andra intressant fordon, i en tidigare kyrka. Boa är något 
av en allkonstnär inom motor- och bilbyggeri och har, under en 

längre tid, koncentrerat sig på Alfa Romeo. 

REINO
Reino Viklund har Viklunds Bil o. Karosseri (Örebrovägen, 612 93 
Finspång, 0122-60036) och är en enastående plåtarbetare och lack-
eringsmästare. Han har kunder från hela Sverige och arbetar med 
en mångfald klassiska bilar. Under årens lopp har han varit många 
ägare av värdefulla Alfor behjälplig när det varit fråga om att res-
taurera kaross och ge bilarna en nytt färg av imponerande slag. Han 
har flera år lackerat åtminstone att par Bertone-kupéer varje år och 

dessutom alla GTA:er som finns i landet.

VEINE
Veine Johansson drev under många år egen, välkänd Alfa-verkstad 
i Malmskogen strax öster om Linköping. Han har arbetat uteslu-
tande med Alfa sedan 1958 och har, under årens lopp, byggt upp en 
oöverträffad expertis och känsla för dessa bilar och motorer. Veine 
är numera inte yrkesverksam men det innebär inte övergivit sina 
tidigare stamkunder som han hade innan han stängde verkstaden. 
Sådant som ingen annan verkstad kan hjälpa till med kan Veine i 
mån av tid och intresse assistera med, framförallt rådgivning.
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Med sin Alfa Spider begav sig Fredrik Widegren med 
hustrun Ann-Katrin ut på en fem veckor lång drömresa 
till Italien. Upplevelserna var många, och de kröntes av 
det historiska landsvägsloppet Mille Miglia.

1 maj. Äntligen på väg! Fem veckor i Italien med vår Alfa 
Romeo Spider 2000 från 1972 väntar.
Lördag kväll kör vi ombord på Stena Germanica som tar 
oss från Göteborg till Kiel. Efter en natts god stärkande 
sömn kör vi iland klockan nio. Vi har gott om tid för vårt 

bokade biltåg går inte förrän vid 19-tiden. Dit är det inte 
många mil så vi tar det lugnt. Ner med tygtaket, vi kör 
ut på mindre vägar utmed Kielkanalen. Det går lands-
vägsfärjor så vi korsar kanalen på några ställen och äter 
lunch i Itzehoe. Vi kommer till Hamburg-Altona i god 
tid, så vi tar en promenad i den vackra parken vid Elbe, 
där ligger ett fartygsmuseum med intressanta veteran-
båtar. Det är inte helt lätt att hitta till järnvägsstationen 
i Altona men vår GPS klarar det fint. Ombordkörning 
på tåget görs bakifrån och man kör över flera vagnar 
innan bilen tas om hand av personal som låser fast hju-
len. Bilarna lastas i två våningar, vi som har tygtak får 
stå där nere. Vi letar upp vår kupé längre fram i tåget. 
Allt är bokat och betalat på Internet. Vår resa kostade 
214 euro, ungefär 1900 kr, för två personer och bil enkel 
resa. 20.45 rullar tåget ut och vi plockar fram medhavd 
kvällsmat och vin medan landskapet susar förbi. Snart 
fäller vi ner bäddarna och somnar gott. Vi väcks tidigt av 

tågvärdinnan som delar ut frukostkorgar. Vid sjutiden 
anländer vi till Lörrach nära schweiziska gränsen/Basel. 
Avlastningen tar längre tid än beräknat då tåget är för 
långt, man har under natten kopplat på fler vagnar.

 När vi kommer ut på vägen sätter vi kurs mot byn Worb 
nära Bern, där vi skall träffa Wille och Stina Roos, som 
startat tidigare och åkt via Elsass. Fint väder. Gasen 
i botten och in med 5-an, men pass upp för polisen för 
på schweiziska motorvägar måste man ha en vignette, 
klisterlapp på rutan som kostar onödigt mycket, så vi 
undviker dessa. Vår GPS leder oss suveränt till rätt 
ställe, det blir ett kärt återseende av Wille och Stina. Vi 
drar igenom det vackra schweiziska landskapet och över 
pass Simplon som ligger på 2005 möh. Där är kallt och 

snövallar, men körbanan är torr och fin, vi kör naturligt-
vis med suffletten nere. Ner i nästa dal, där går vägen 
igenom nästa berg på ett biltåg i Kandersteg, kostar 20 €, 
fungerar smidigt. 

Vi passerar italienska gränsen och kör vidare mot vårt 
bokade nattkvarter nära Alessandria. Man (Wille) hittar 
riktigt prisvärda pärlor på Internet! Nästa dag regnar 
det, men det upphör när vi närmar oss Genua på en 
väldigt slingrande motorväg. Där vänta Renzo på oss. 
Han är medlem i DCI, Duetto Club Italia (i Italien kall-
las alla Alfa Spiders för Duetto). Han är mycket gästfri, 

TEXT: FREDRIK WIDEGREN 
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Mille Miglia – en folkfest

guidar oss genom Genua och vidare på den klassiska 
landsvägen Via Aurelia som går i bergen i Ligurien. 
Mycket trevlig och kurvig väg, känns helt rätt för Alfa! 
Vi stannar till i Portofino, en underbart vacker by vid 
Medelhavet. Fortsätter till Viareggio där vi har bokat 
Bed & Breakfast, där träffar vi Andrea och fler DCI 
medlemmar och blir bjudna på middag. Nästa dag fort-
sätter vi till Lago Trasimeno, en stor insjö i Toscana nära 
Florens, där har vi bokat boende en vecka. Vackert land-
skap med mjuka kullar och fina kurviga alfavägar. 

Dit kommer på söndagen sex olika Spider från DCI med 
glada alfisti som har med sig mat och vin. Vi har en 
trevlig dag på Wille och Stinas terrass, sedan en tur runt 
sjön. I byn ligger restaurant Rosso di Sera känd från 
TVprogrammet Solens Mat, och böcker av Bo Hagström. 
Maten är mycket läcker till ett hyfsat pris. Det roliga var 
att på restaurangen visste de inte om detta, så de blev 
impade när vi visade boken. Varje dag kör vi 10-15 mil 

på dom härliga vägarna och besöker medeltidsstäder som 
det finns väldigt gott om. Nästa vecka bor vi i hyrd stuga 
i Marliana, en by uppe i bergen norr om Montecatini 
Terme, nära Lucca och Pisa. Perfekt för dagliga utflykter 
på dom slingrande vägarna i bergen. Vädret är behagligt 
på dagarna men kallt om nätterna i maj. Vid stugan kan 
vi grilla, ta en öl, meka med våra alfor. Wille har sin 
-66a AR Spider rundhäck i fint skick. Vi tar en Campari 
med foccacia, tomat med mozzarella, grillar salsicca 
(korv), cappuccino med Strega, vad kan man mer begära 
av livet!

Så kommer resans höjdpunkt. Mille Miglia går i mitten 
av maj och vi ser tredje etappen vid Passo della Futa, 
ett klassiskt ställe för åskådare, också nu är Renzo med 
och leder karavanen. Loppet går på vanliga landsvägar 
som inte är avlysta. Så vi kör samma väg till passet som 
tävlingsbilarna. Vägen är kantad av glada italienare med 
mat- och vinkorgar. Detta är en folkfest! När vi kommer 
med tre röda Spider varav en framförs av en nordisk 
viking (Wille) med hornprydd hjälm och svensk flagga 
så jublar publiken och applåderar. Det känns lite som 
att vara med i tävlingen. Vid Passo della Futa ligger en 
Ristorante i en kurva, mycket folk där. 

Angera Alfaträff

Limhamn, Stina, Wille, Fredrik och Ann-Katrin

Autozug Altona

Montecatini Terme, Ann-Katrin och Fredrik

Pontepetri
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Så kommer dom då, de gamla bilarna först, 20-tals 
bilarna med kraftiga motorer som låter… Lågvarviga 
med stor cylindervolym ger ett så härligt ljud som känns 
i magtrakten… Förarna sparar inte på krutet, dom drar 
på lite extra i kurvan, åskådarna jublar. Förvånansvärt 
nog så verkar dom inte rädd om sina om bilarna utan 
det är frisk körning med dyrgriparna, och ganska våg-
halsigt som omkörning i kurva! Eftersom vägen inte är 
avspärrad så är det många nyare sportbilar som hakar på 
och kör Mille Miglia på egen hand. Man får se ett urval 
av gamla Alfa Romeo, Bugatti, Aston Martin, Ferrari, 
Jaguar, Mercedes, Bentley, Lagonda med flera.  Bara att 
njuta. Så kommer ett gäng nyare Alfor, mest Spider från 
DCI, utom tävlan. Det är våra vänner som vi träffade 
tidigare i Lago Trasimeno. Dom är lite trötta för det är 
tredje dagen, etapp Rom – Brescia, där avslutningen är 
ikväll, total sträcka 1370 km. Vi tar en öl och glass till-
sammans på Ristorante Passo della Futa. Under ungefär fem timmar kommer deltagarna forsande förbi oss, det är 

närmare 350 deltagare och kanske lika många oanmälda 
bilar… Helt underbart att se dessa som varit med 1957 
eller tidigare eller förare med anknytning till tidigare 
lopp. Nu gäller det att köra på idealtid, medelhastigheten 
skall vara 49 km/h men det är många hinder och stopp så 
förarna får står på ganska bra för att inte på straffpoäng. 
När det lugnat ner sig kör vi hemåt i den ljumma kvällen, 
vi möter flera eftersläntrare. En minnesvärd dag avslu-
tar vi med grillning vid stugan. Turligt nog har vi filmat 
en hel del så vi kan njuta av bilarna efteråt också.

Mille Miglia körs numera som historisk tävling på 1370 
km i tre etapper. Endast bilar som är äldre än 1957 som 
varit med eller haft anknytning får delta. Start i Brescia 
sträckning via Ferrara och Rom, mål i Brescia, deltagare 

från hela världen, Gr 1 bilar 1927 – 30, Gr 2 bilar 1931 – 
46, Gr 3 bilar 947 – 57.
Tävlingen startade 1927 som ren hastighetstävling och 
höll på till 1957 då en stor olycka inträffade. Sedan för-
bjöds tävling på allmän väg i Italien. Hastighetsrekord 
har Stirling Moss i en Mercedes 300 SLR 1955 ned 157 
km/h. Annars är det mest italienska bilar som vunnit 
genom åren, 11 st Alfa Romeo och 8 st Ferrari. Mille 
Miglia betyder 1000 romerska mil, motsvarar 1600 km.

Vi drar oss vidare, en vecka i Boccheggiano nära 
Siena, för avkopplande bilresor med bad i Medelhavet 
Follonica. Sedan drar vi oss norröver. Lago Maggiore 
och ett trevligt hotell i Laveno några dagar där vi är med 
på söndagsträff med alfisti ca 15 bilar från Italien och 
Schweiz, lååång lunch och rundtur. Hemresan går genom 

St Moritz med snö, vi passerar Passo Maloja på 1800 m. 
Genom Österrike, även här vignette på motorväg, så det 
undviker vi. Genom Tyskland kör vi på fina landsvägar 
med nästan ingen trafik, medan motorvägarna är ned-
lusade med långtradare som kör allt vad tygen håller 
med kort lucka emellan och inte verkar bry sig om några 
låga sportvagnar… Danmark, Öresundsbron. Den 1 juni 
kommer vi till Limhamn, och lämnar Wille och Stina och 
fortsätter hemåt. Vi har kört drygt 650 mil, bilen har gått 
utan problem, bara en slangklämma vid bensintanken 
bråkade. Körning öppet mesta tiden, bara vid regn fällde 
vi upp suffletten. En härlig resa, nu planerar vi för nästa 
tripp till Italien i september.
Se bilder och videoklipp på www.veloce.se och 
www.1000miglia.eu 

FREDRIK OCH ANN-KATRIN WIDERBERG.

Lago di Suviana

CappucinoAutozug Lörrach

Tre Alfa i rad

Via Aurelia P Bracco

Simplon pass
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MATTIAS ANDERSSON, SNABBAST I SVERIGE

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

För femte säsongen i rad åker Mattias Andersson Alfa 156 i STCC. Inför årets säsong står han bättre 
rustad än på länge efter att ha köpt N-Technology´s Alfa 156, som i händerna på James Thompson 
slutade trea i förra årets WTCC. Förutsättningarna för en riktigt lyckad säsong har aldrig varit bättre.

Bilen byggdes av italienska N-Technology till 2007 års 
säsong av WTCC. James Thompson utförde sina sysslor 
bakom ratten med klart godkänt resultat. En tredjeplats 

totalt i en av världens tätaste racingserier är impone-
rande. Stallet drev bilen i egen regi, utan större officiell 
inblandning från Alfa Romeo. N-Technology´s racing-
historia börjar 1991 då tävlingsvagnen var en Alfa 33. 
N-Technology har slutat på en total topp tre-placering i 
ETCC/WTCC under samtliga år sedan 2004 då de vann 
ETCC totalt. Märk då att detta skett till större delen i 
en bil som togs ur produktion 2005. Konkurrenterna har 
fått finna sig att bli frånåkta av en gammal Alfa 156 
medan de själva susar omkring i helt nya modeller.

Inför 2008 förgyller Mattias Andersson med sitt stall MA 
Grand Prix tillvaron för oss alfister. Säsongen inled-
des strålande. Redan under försäsongstesterna visade 
Mattias Andersson vad han själv och bilen går för. Efter 
de två första deltävlingarna låg han på tredje plats i både  
förar- och märkesmästerskapet. 

Säsongen inleddes på Knutstorp 20 april. Mattias kva-
lade som sexa, vilket innebar att han var en av de åtta 
som fick köra superpole. Som framgår av intervjun med 
Mattias tog han det lite för försiktigt i super polen och 
fick starta från sjunde startruta. 

Efter omstart beroende på alltför utspritt startfält vid 
första försöket tog Richard Göransson starten följd av 
Thed Björk och Robin Rudholm. Thommy Kristoffersson 
i Audi fick sladd med följd att Robert Dahlgren i Volvo 
inte hade någonstans att ta vägen utan körde rätt in i 
sidan på Audin. Efter tre varv bakom säkerhetsbil, då 
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man röjde upp efter kol-
lisionen, släpptes fältet 
igen. 

Mattias var snabbt 
uppe på sjätte plats 
bakom Thomas Schie 
i Chevrolet. Alfan var 
snabbare och Mattias 
stack in nosen för att 
köra om. Schie svarade 
med att hålla stumt och 
styra in i Mattias Alfa 
med följden att bägge 
tappade flera place-
ringar. Mattias jobbade 
sig efter denna inci-
dent upp genom fältet 
och satte näst snabbas-
te varvtid under racet. 
Ögonvittneskildringar beskriver Mattias Anderssons 
körning de sista varven som fenomenal. Med två varv 
kvar var han uppe på femte plats, precis i Tomas 
Engströms bakre kofångare. Dessvärre höll Engström i 
sin Honda med nöd och näppe undan och slutade fyra 
några centimeter före Mattias Andersson på femte plats. 
Utgången torde ha varit den omvända om racet varat 

ytterligare ett par varv. Med tanke på omständigheterna 
var det ett klart godkänt resultat med en femteplats.

4 maj var det dags för deltävling två på Sturup. Från 
Knutan hade Mattias Andersson ett straff hängande 
över sig som innebar fem platsers nedflyttning från 
kvalresultatet. Straffet kom sig av att tävlingsledningen 
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Sittande Åke Andersson, under bilen Emil Lönn och Hans 
Andersson.

Gunnar Nilsson tar hand om däcken på Knutstorp.

’’Flash’’ jagar Mattias på Knutstorp.

Emil Lönn, som arbetar på bilen i veckorna tillsammans med 
Mattias far Hans Andersson, ser till att motorn sitter på plats.
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bedömde Mattias omkörning av Schie som ojuste kör-
ning. Schie bestraffades på samma sätt med samma 
motivering. Kan tyckas vara lite strängt, då de enda som 
förlorade på incidenten var 
de två inblandade.

 Som bäst skulle det bli en 
sjätte startposition under för-
utsättning att pole position 
bärgades. Nu blev det inte 
riktigt så. Mattias kvalade 
in som fyra bakom Tomas 
Engström och Thed Björk i 
Honda med Volvo-föraren 
Robert Dahlgren på pole. 
Detta innebar att Mattias 
startade från en niondeplats. 
På en bana som Sturup är 
detta ödesdigert eftersom 
omkörningar inte är helt 
lätta på den lilla banan. 

Alla som såg racet minns spänningen i Mattias 
Anderssons fyrahundrade race. Kanske ni som jag svor 
över tv-producenterna som hade väldigt konstiga kame-
raval under Mattias uppkörning som även resulterade i 
snabbaste varv under tävlingen, en god förbättring från 
Knutstorp där Mattias klockades för näst snabbaste 
varv. Thed Björks attack på Dahlgren i Volvo missade de 
dock inte. Då hade Mattias stressat Rickard Göransson, 
passerat Robin Rudholm och låg på en fjärdeplats bakom 
Ekblom. Dahlgren hamnade i sanden och Björk passera-
des av både Ekblom och Andersson. De fem återstående 
varven bevakade Mattias sin andraplats bakom Ekblom 
in i mål. 

Skall något negativt nämnas är det resultaten från 
depåstoppen. I de bägge första racen har stallet hamnat 
åtskilliga sekunder bakom de bästa i en sport där det ofta 

skiljer hundradelar. Förhoppningsvis kan en förbättring 
ske även här, och då tror jag vi har en röd madonna med 
en väldigt lycklig östgöte högst upp på pallen. Dessutom 
är jag övertygad om att stallet och Mattias kommer att 
stå på pallen även totalt sett då vi summerar årets STCC. 
Faktum är att det är helt realistiskt att tro på en totalse-
ger för den glade Mattias Andersson.

18 maj var det dags för hemmabana. Sommaren hade 
kommit av sig, vilket bjöd på låg temperatur med inslag 
av regn. Mattias Andersson släpade dessutom på 45 kg 
straffvikt i bilen efter framgångarna i de inledande 
två racen. Kvalet gick betydligt sämre än vad det gjort 

i de två tidigare tävlingarna. Problem med en drivaxel 
gjorde att tiden inte räckte till för att hinna sätta en bra 
tid i kvalet. Det hela slutade ändå hyfsat med en nionde 
startposition som blev åttonde eftersom Janne ”Flash” 
Nilsson lyckats få samma bestraffning som Mattias hade 
i förra racet; nedflyttning fem placeringar från kvalre-
sultatet.

Strategerna hade en svår uppgift i den osäkra väderle-
ken, vilket visade sig då bilarna ställde upp för start. 
Mattias Andersson och Thed Björk var de enda som valde 
slicks, övriga startade på regndäck. Beslutet att starta på 
slicks såg till en början riktigt dåligt 
ut. Mattias Andersson föll snabbt 
ned till sista plats med Thed Björk 
några platser före. Efterhand som 
det torkade upp började övriga team 
göra allt sämre tider. Då visade det 
sig att MA GP-teamet gjort ett klokt 

Starten har precis gått. Fuktig bana och bara två av bilarna har slicks. Den ena vann, den andra bröt.

val gällande slicks; resultatet var ännu en enastående 
uppkörning, denna gång från sista till tredje plats. Sen 
var det dock slutkört då något i kraftöverföringen gick 
sönder. Tråkigt eftersom Thed Björk, som startade med 
samma däckstrategi som MA GP, vann racet före Tommy 
Rustad i Volvo C30 och Fredrik Ekblom i BMW. På något 
vis känns det som om en given pallplats var inom räck-
håll denna dag, men i racing kan man aldrig vara säker. 
Om några helger är det dags för Gelleråsen där vi hoppas 
Mattias och teamet kan lotsa Alfan till pallen ännu en 
gång. Resultatet vet du när du läser detta!

Efter en enastående uppkörning var detta orsaken till att Mattias 
Andersson tvingades bryta på hemmabanan Mantorp.Kontrollmätning av markfrigång i samband med racet på Mantorp.

FOTO: BO BERGMAN

FOTO: BO BERGMAN

FOTO: BO BERGMAN

Mattias Andersson passerar Tomas Schie på Knutstorp. Schie blir  inte imponerad utan styr in i Mattias med 
följden att bägge tappar ett flertal placeringar.

Loppets fyra totalt, Robert Dahlgren, passeras enkelt av Mattias Andersson som gjorde ett korrekt däcksval.

Röd madonna före flertalet av medtävlarna på Knutstorp.

Tack till Bo Bergman och Bengt-Åce Gustavsson för bilder till reportaget om Mattias Andersson.
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KB: Säsongen har börjat riktigt bra trots en bestraffning 
i bagaget till Sturup. Hur känns det?
MA: – Jättebra. Ett växellådsproblem och magsjuka 
gjorde att vi missade många testdagar med de andra tea-
men under försäsongen. Därför kändes det lite osäkert 
var vi stod inför premiären på Knutstorp, som dessutom 
är en bana vi inte varit mycket på med nya bilen. Jag var 
lite försiktig men kvalade ändå in som sexa, vilket jag är 
mycket nöjd med. Inför säsongen kändes det som den nya 
bilen skulle ta oss ett steg framåt, i verligheten blev det 
två steg framåt. 

KB: Din omkörning av Thomas Schie i en Chevrolet på 
Knutstorp resulterade i en bestraffning där din kvalpo-
sition på Sturup skulle adderas med fem. Vad tycker du 
om den incidenten och det beslutet?
MA: – Jag tycker det var feldömt. Schie var den värsta 
boven, och med tanke på vad som hände mellan Rudholm 
och Björk i samma race, där ingen bestraffning delades 
ut, tycker jag mitt straff var besynnerligt. Efter Thed 
Björks incident med Robert Dahlgren på Sturup är jag 
ännu mer konfunderad, eftersom Björk inte fick något 
straff där.

KB: Racet blev till sist en enastående framgång med en 
andraplats. Det måste ha känts otroligt skönt?

Kortfattat med Mattias, racerförare
TEXT: STAFFAN ERLANDSSONTEXT: STAFFAN ERLANDSSON

MA: – Ju närmre Sturup vi kom i kalendern, desto mer 
irriterad blev jag över bestraffningen. Sturup är en bana 
som är svår att köra om på, och ett misslyckat kval plus 
en bestraffning om fem platser hade lätt kunnat sluta 
i en startposition mellan tionde och femtondeplats, så 
jag är mycket nöjd. Vi gjorde bra depåstopp, men övriga 
team gjorde ännu bättre. Vem vet vart vi hamnat utan 
bestraffning med två sekunder snabbare depåstopp?

KB: 18 maj är det dags för din hemmabana Mantorp. 
Vilken målsättning har du för det racet?
MA: – Efter framgångarna har vi straffvikt om 45 kg i 
bilen. Rakan är lång på Mantorp och vi vet inte riktigt 
hur detta påverkar oss gällande exempelvis däckslitage, 
men vi siktar på en placering bland de fem bästa.

KB: Vilken målsättning har du och stallet inför säsongen 
2008 som helhet?
MA: – Att sluta bland de fem främsta totalt men även att 
vinna en tävling. Jag ser hellre att jag bryter en tävling 
och vinner nästa än att ligga och harva på tredje, fjärde 
eller femte plats hela säsongen. En vinst är en vinst och 
det kommer folk ihåg.

KB: Alfa Romeo 156 är egentligen en gammal bil. Hur 
kommer det sig att den fortfarande står sig så bra i kon-
kurrensen med nya bilar?
MA: – Italienska N-Technology har kört och testat bilen 
i många år. De vet exakt vilka inställningar man inte 
ska justera, eftersom de redan provat allt. Under senare 
halvan av förra säsongen i WTCC gjordes stora framsteg 
med bilen. Väl hemma i Sverige har vi ändrat en del för 
att passa min körstil, och jag vill nog påstå att bilen till 
99 procent är färdigutvecklad. N-Technology stöder oss 
dessutom med råd och dåd då vi har kontakt med dem 
flera gånger i veckan. De är angelägna om att det ska gå 
bra för oss.

1982 provade Mattias Andersson go-kart för första gång-
en. Därefter har allt kretsat kring motorsport.
1983-1988 tävlade i olika juniorklasser i go-kart
(F-micro, F-mini, Formel Nordic, Junior A). 1988, vid 
femton års ålder, kniper han andraplatsen i Junior-VM.

1989 – 1990 tävlade vidare i go-kart men då som
senior (i klasserna Interkontinental A, Super 100 och 
Formel A).
1989 blev slutade Mattias på en femteplats i Europeiska 
mästerskapen. 1990 var hans
sista år i go-kart. Slutade som svensk mästare och sjua 
i VM.

1991-1992 togs det stora steget från go-kart till
formelbilar. Tävlade två år i Formel Opel Lotus. 1992
slutade han som tvåa i det Skandinaviska mästerskapet 
med minsta
möjliga marginal. 

1993 tog Mattias steget upp till Formel 3, den mest avan-
cerade formelbilen man kan tävla med i Norden. Bärgade 
en andraplats i det nordiska mästerskapet.

1994  var det dags för ny klass igen; Renault Clio Cup i 
Norden. Första
året i standardbil och även en första gången i framhjuls-
drivet. Slutade tvåa i de bägge inledande tävlingarna. 
Ett par krockar under säsongen ledde till en sjätteplats i 
mästerskapet det året. 

1995-1998 är det dags för nästa stora steg i karriä-
ren. Åker till USA för att tävla i Barber Dodge Pro 
Series. Mattias hinner även med Indy Lights och Toyota 
Atlantic.
1999 var Mattias en av 100 deltagare i den europeiska 
klassen Renault Sport Clio Trophy.
Kniper en femtondeplats totalt i Europamästerskapet. 
År 2000 blev det samma klass. Tog en silverplats 

totalt bland 96 förare det året. Detta är en av Mattias 
Anderssons bästa säsonger inom racingen.
2001 tävlade Mattias i Sverige för första gången på sju år. 
Picko Trobergs team med en Vauxhall Vectra resulterade 
i som bäst en andraplats och en sjundeplats totalt.
2002 blev det fortsatt tävlande i STCC, denna säsong i 
fabriksteamet Opel Team Sweden. En niondeplats totalt. 
Förutom STCC körde Mattias även några race i FIA 
Sportscar Championship.

2003  fortsättning i STCC, denna gång för BMW Dealer 
Team i en BMW 320. En trettondeplats totalt i mäster-
skapet.

2004 var det premiär med Alfa 156. Teamet drevs ifrån 
Uppsala av Börje Wessman. En tiondeplats blev resulta-
tet i det årets förarmästerskap.

2005 fortsätter Mattias med Alfa Romeo i STCC under 
Team Italienska Bil. Teamet har sin bas i Uppsala. 
Slutplacering i STCC det året blev en tolfteplats.

2006 flyttar Mattias sitt team till Linköping och bildar 
MA:GP. Lokala mekaniker ansluter till teamet och verk-
staden i Hackefors byggs upp. Slutar på fjortonde plats 
det året.

2007 fortsätter Mattias med Alfa Romeo 156. Leder ett 
lopp när han knuffas av banan. Bästa placering är en 
tredjeplats, slutar totalt som tia.
2008 sitter Mattias i James Thompsons fjolårsbil. 
Inledningen på säsongen är stark. Han noterar näst 
snabbaste varv på Knutstorp med en femteplats i mål. 
Till Sturup kommer Mattias med en bestraffning från 
Knutstorp. Lyckas ända med bedriften att sluta som tvåa 
efter en fenomenal körning som bland annat resulterade 
i snabbaste varv under tävlingen.  Förhoppningsvis bär-
gas första segern i STCC inom en snar framtid. 

400 tävlingar i bagaget – så här började det

FAKTA MATTIAS ANDERSSON, RACERFÖRARE

YRKE: RACERFÖRARE, DRIVER GOKARTHALL SAMT EXPERTKOMMENTATOR PÅ EUROSPORT

HEMORT: LINKÖPING

ÅLDER: 35

FAMILJ: HUSTRUN MONICA OCH TVÅ BARN, FEM RESPEKTIVE ETT ÅR GAMLA.

RACEMERITER: 

93 SEGRAR

32 ANDRAPLATSER, 30 TREDJEPLATSER.

TOTALT 400 RACE 

RONNIE PETERSSON-STIPENDIAT 3 GÅNGER

FAKTA STCC ALFA ROMEO 156 GTA

MOTOR: TVÄRSTÄLLD, RAK 4 CYLINDRIG 2000 CC

EFFEKT: CIRKA 280 HK.

VÄXELLÅDA: HEWLAND, 6 VÄXLAR SEKVENTIELL

STÖTDÄMPARE: KW

BROMSAR: BREMBO/AP

FÄLGAR: OZ ALUMINIUM 9X17”

DÄCK: MICHELIN SLICKS OCH REGNDÄCK

VIKT: MINIMIVIKT OM 1135 KG. INKL FÖRARE

FOTO: BO BERGMAN FOTO: BO BERGMAN

Fartfylld bild från Mantorp 18 maj. Bilens linjer förklarar varför 
Mattias Alfa 156 kallas för ”Röda madonnan” i folkmun. Snart kan 
hon kallas vinnare.
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80-talare!
Klassiker!
1980-talets 
läckraste 
familjeracer –
Mercedes 2,3-16!

SAAB + LEXUS + AUDI
Snabb. Stöddig, 
Svart. Häng med 
i Black Turbo! 

GRRR! BMW 130i

M-SPORT…

 MATCH. 
VOLVO V70 T6
BMW 530XD

AUDI A6 3,0 TDI
CHRYSLER 300C

KÖR! LÄS! NJUT!

580 hästar 
& två ton.
Sprängdeg!

TURBO X                     IS F        RS6

PILOTBRILLOR

& GUL WALKMAN

4 × KOMBI!

Fullträff direkt!

FAMILJERACERS
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WOW,
X-BOW!
Snart på 
en väg 
nära dig: 
sportbilen 
från KTM! 

 

LOTUS EXIGE S Första 

provturen med nya, heta

kompressorladdade Exige!
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AUDI A4 TDI MERCEDES C220 BMW 320d ALFA 159 JTD
DIESELSPORT!
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PROVKÖRD!
CITROËN C5.
Är detta en fransk 
BMW? Eller en 
tysk Citroën? Calle 
Carlquist har kört 
och ger besked.

                ÄNTLIGEN!

JARLMARK PRESSAR ARIEL 

ATOM RUNT GOTLAND RING

Åtta sidor om 1980-talets
fräckaste italienare
– Ferrari-
känsla för en
spottstyver

ALFA GTV6JAGUAR
 NYAXF!

Sagan om Ronnie
– genombrottet!

Englands läckraste
i modern tid – och

vi har kört den!

KOLLA SAABEN!
Vi har de unika
bilderna på bilen som 
skulle bli Saabs
hemliga lyxcoupé!

KÖPLUST! LOTUS ELISEDe hetaste, nyaste och hemligaste
spionbilderna –Automobil.se!

SECRET
SERVICE

SVERIGES HEMLIGASTE SIDOR

PREMIÄR! 

 MATCH.    ROLIGA &
 SMARTA TJÄNSTEBILAR

001AMB0408P.ps   1 08-03-28   13.05.20

BESTÄLL DIN PRENUMERATION PÅ WWW.AUTOMOBIL.SE/CAR

KÖR! LÄS! NJUT!

ENTUSIASTENS BILTIDNING 
SEDAN 1982

ALLTID I 
AUTOMOBIL

 
Alla snackar om körglädje – men vad 
är det egentligen? Automobils A-test 
stöder de subjektiva upplevelserna 
med objektiva fakta om bilens 
prestationsförmåga. 

JONAS 
JARLMARK

TESTCHEF

Han är inte bara doktorand i for-
donsdynamik, racerförare på hob-
bynivå och raceingenjör åt Rickard 
Rydell – han är dessutom testchef 
på Automobil och mannen bakom 
A-testet. Läs Jarlmark – du blir både 
upplyst och road!

BESTÄLL DIN PRENUMERATION PÅ WWW.AUTOMOBIL.SE/CARBESTÄLL DIN PRENUMERATION PÅ WWW.AUTOMOBIL.SE/CAR

MEDLEMS- 
RABATT!

15 %
ERBJUDANDET GÄLLER 

MEDLEMMAR I CLUB 

ALFA ROMEO

Vår egen slalombana som ställer 
hårda krav på bilens köregenskaper 
– här räcker det inte med bara en 
stark motor! Ingår som testmoment 
i A-testet och har blivit en populär 
aktivitet hos flera bilklubbar.

CALLE 
CARLQUIST
REDAKTIONSCHEF

Låt dig inte luras av att hans hjärta 
klappar för gamla Oplar – mer all-
ätare än Calle kan man inte bli. Har 
skrivit om nya och gamla bilar i drygt 
20 år och har aldrig varit vassare med 
pennan i hand än nu. 

PROJEKT ROADSPORT
Biltävlingsglädje på rimlig budget-
nivå med gatreggad bil – följ fotograf 
Pers äventyr i Road Sport C!

PROJEKT 968
Ta en billig sportbil, modifiera 
chassit, montera R-däck, slå rekord 
i A-sprint. 

AUTOMOBIL.SE

Nu skriver vi om 
nya och gamla 
modellbilar också. 
Har du en rolig 
samling? Gör som 
Jan-Eric Lindblom 
och berätta om 
den på Automobil 
Playground!

Nu skriver vi om 
nya och gamla 
modellbilar också. 
Har du en rolig 
samling? Gör som 
Jan-Eric Lindblom 
och berätta om 
den på Automobil 
Playground!

Har du en läcker 1980-talare? Hög tid att ladda upp inför Träffpunkt 80 i så fall. www.traffpunkt80.se

Har du en läcker 1980-talare? Hög tid att ladda upp inför Träffpunkt 80 i så fall. www.traffpunkt80.se Gladlynta familje-

bilar och hetlevrade 

tjänstebils alternativ 

– viktiga ingredi-

enser i Sveriges 

entusiast tidning.

Klapp & klang! Lamborghini Gallardo 
Superleggera grillas i Automobil 6.08  
som utkommer 10 juni

Klöverbladet_AMB_Maj_2008.indd   1 08-05-09   07.49.10

Bo Hagströms Solens 
Mat signerade av för-
fattaren är några av 
priserna vi delar ut.

TÄVLING!
Vill du vinna fina priser? Sätt då de små grå i arbete med uppgiften nedan och skicka in ditt 
bidrag. Priserna har skänkts av Italienska Bil AB och plockats fram av deras PR-chef Torbjörn 
Lundgren.

UPPGIFT

Skriv en slogan på maximalt 20 ord. Det kan gälla 
Klöverbladets förträfflighet eller uselhet, märket Alfa 
Romeos förmåga att trollbinda tusentals människor, 
orsaker att gå med i Club Alfa Romeo Svezia, just din 
Alfas alla positiva kvalitéer eller egentligen vad som 
helst bara det har med vårt märke att göra. Seriösa 
liksom dubiösa bidrag bedöms lika strängt – allt är väl-
kommet!

Vinnare redovisas i nästa nummer tillsammans med 
bidragen.

PRISER

Signerat exemplar av Bo Hagströms(känd från SVT:s 
Solens Mat) andra bok Solens Smak.
Pikétröja i hög kvalité med Alfa-logga broderad på 
bröstet.
Keps med Alfa-logga.
Stilren slips med den klassiska Alfa-grillen svagt skönj-
bar i det randiga mönstret.

Bidrag skickas digitalt till nyheter@alfaromeo.org alter-
nativt med hederlig lantbrevbärning till adress enligt 
redaktionsrutan under nyhetsredaktör.
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JTCC Premiären
Så skulle det äntligen bli dags, premiären i JTCC skulle 
ske på Ring Knutstorp den 19 – 20 april. Vi har haft allt 
annat än lugnt de sista veckorna innan premiären. Men 
det är väl som det brukar vara, allting skall alltid bli 
klart i sista minuten, men det här kändes som lite för 
mycket. Det börjar med att biltrailern vi beställt från 
Kafo trailers blir försenad (typningspappren kommer 
inte fram förrän tisdagen innan race helgen). Sedan när 
jag är ute på en testdag på Mantorp park går en drivaxel 
sönder. Därefter får vi reda på att Sabelt fabriken har 
haft maskin haveri i Italien, så vi kommer att få overal-
len utav KMS-teamet samma dag som tävlingen börjar 
(men vilken fin overall sen!). Det är som sagt en jäktig 
vecka innan premiären.

Vi kom alla fall ner till Knutstorp på fredagen och så fort 
vi var klara med tältet så åkte vi ner till Sturup Raceway 
för att testa bilen. Jag tyckte att den kändes lite konstig 
och när vi kollade under bilen visade det sig att det högra 
stötdämparfästet bak var sprucket vilket ledde till att 
bakhjulet vek sig i varje kurva. Vi fick låna en svets av 
Sturup och när vi var klar fortsatte vi testa i ca 1 timme 
till och det kändes ganska bra. 

På lördagen var det så dags för det första officiella testet 
som man har varje tävling. Jag går ut och känner lite på 
bilen sen efter några varv blir det safetycar i flera varv. 
Efter ungefär halva träningen åker safetycar in och jag 
hinner ca 2 varv innan en svart flagg med nr 22 visas. – 
Undrar vad jag gjort? tänkte jag. När jag kommer in får 
jag reda att jag inte har en transponder som ger ifrån sig 
några tider, så jag fortsätter utan att få några tider. Efter 
vi sedan flyttat transpondern så är det dags för tidskval. 

Och där så fick jag inget att funka. Men vi hittade inget 
problem vilket gör att man som förare blir lite frustrerad 
och inte tycker att man kör tillräckligt bra. Jag fick 20:e 
tid av 25 startande. 

Så i race 1 på lördag eftermiddagen så startade jag på 20: 
e plats en placering som jag även kom i mål på. 
Eftersom bilen aldrig kändes riktigt bra och jag hade 
samma problem i racet som i kvalet så gjorde vi nu en 
mer grundlig kontroll. Det visade sig att stötdämpar 
fästet som vi svetsade bara var en del av problemet. 
Det verkliga felet var att dämparen mattat ut fästet och 
kunde röra sig i fästet. Så nu fick vi svetsa fast själva 
dämparen i fästet så den skulle sitta fast. 
När det sen blev söndag blev det dags för race 2. Jag 
startade på 20:e plats och fick en riktigt bra start körde 
om några bilar på yttern och var uppe på en 14-15 plats. 
Bilen kändes bra. Tappade en placering och låg efter 
några varv på en 16: e plats när en Suzuki bakom mej 
antagligen missbedömer läget, bromsar för sent och 
drämmer med låsta hjul rätt in i mitt vänstra bakhjul. 
Jag spräcker fälgen vilket leder till att när jag gick på 
broms vid start och mål så hoppade och skakade bilen 
och låste jag upp det hjulet vilket ledde till en avkörning 
fastnade i gruset och det var slutåkt. Så totalt sett var jag 
ganska så missnöjd med premiären i JTCC 2008.

2:a Racehelgen på Sturup Raceway
Den 1: a maj var det så dags igen, på väg ner till Sturup 
svängde vi förbi Skokloster på den Italienska bilträffen. 
Vi stod där i några timmar, såg många vackra bilar och 
pratade med massor av människor, det var mycket kul. 
Vid klockan 15 avbröt vi, packade bilen och åkte vidare 
mot Skåne och Sturup Raceway. 

Lördag morgon är det tävlingsdag. Eftersom jag bara 
hade 6 st svarta fälgar varav en sprack på Knutstorp och 
de nya vi beställt inte hann fram så hade vi bara 5 fälgar. 
Enligt reglementet måste vi lämna in 2 fälgar till Pirelli 
som vi får hämta ut till tidskvalet. Detta betydde att 
jag tvingades använda 2st fjolårsfälgar. Det blev alltså 
Kuhmo däck fram och Pirelli däck bak på träningen som 
inte gick så bra, men om det berodde på olika fabrikat på 
däck eller inte har jag ingen aning om.

Därefter blev det så dags för tidskvalet. Då kunde inget 
gå sämre, eftersom vi haft ett annat fabrikat var det 
svårt att veta hur bilen skulle uppföra sig med Pirelli, 
men bilen var helt fel inställd. Den understyrde kraftig 
och ville inte svänga in i svängarna kvickt nog, vilket 
gjorde att jag fick sänka farten genom kurvorna för att 
bilen i överhuvudtaget skulle svänga in. Det blev en 20:e 
plats igen. Vi ändrar lite inställningar bland annat så 
ställer vi framhjulen mer toe-ut och så höjer vi den en 
del bak för att få mer tryck på framhjulen. 

Dags för race 1
På Sturup har man bara ett halvt varvs uppvärmnings-
varv innan starten går till skillnad från övriga banorna 
där man får ett helt varv efter att man kört ut från line 
up. Vissa hade inte uppmärksammat detta och det blev 
en liten lucka i mitten av startfältet. Detta resulterade 
att det tog till första kurvan innan man var ifatt i ledet 
igen och då var det svårt att köra om. Det positiva var 
att bilen kändes bättre, inte perfekt men bättre. Sänkte 
tiden med några tiondelar. För mig blev det ett ganska 
lugnt race där jag under flera varv låg i ett ingenmans-
land.  Men en bil som gick sönder framför och stoppade 
upp mig gjorde att dom som låg bakom mig helt plötsligt 
kom ikapp. Då händer det igen, samma förare som körde 
sönder fälgen på Knutstorp gör en tok dykning på ett 
ställe där det inte går att köra om och kör in i sidan på 
mig igen. Efter det uppförde sig bilen konstigt men med 
två varv kvar var det bara att hålla ut. Körde in mej på 
en 17:e plats. Det visade sig att det var ett bakvagnsstag 
som fått sig smäll och satt löst efter påkörningen, inget 
allvarligt i alla fall. 

Race 2
På söndagen och race två var det lite mer spänt. Vårt race 
skulle direktsändas i TV och med flera tusen på läkta-
ren ville man inte göra bort sig. Från min 17:e startruta 
såg det inte direkt ljust ut, men det var bara att göra det 

bästa utav situationen. 3 minuters skylten visades och 
mekanikerna skulle lämna startgridden. Adrenalinet 
började pumpa i kroppen, 3 sek kvar. Grönflagg! Full gas 
och hjulspinn från min startruta för att få upp tempen i 
framhjulen när vi åker ut på formationsvarvet. Väldigt 
högt tempo tyckte jag. Jag låg direkt i rygg på bilen 
framför men det var för stora luckor i startfältet så den 
gula lampan blinkade och det blir ett formationsvarv 
till. 

Nu var fältet samlat. Där går starten! Jag såg min lucka 
på innern, den var trång men bära eller brista tänkte jag. 
Vi gick genom startsvängen backspegel mot backspegel 
(varvid min vek in sig vilket gjorde att jag inte såg nått 
i den högra backspegeln). Jag kom i alla fall förbi och 
fick en bra start. Tempot var högt och det är många bilar 
runt en. Sen i andra kurvan innan start & mål får jag 
världens smäll på höger bakhjul, det är en Citroën som 
vrider mig så att jag har nosen mot stängslet. Jag har 
turen att jag lyckas reda ut den situationen men tappar 
placeringar. Nu är bilen tillbaka till det läget att den inte 
vill styra in som den ska, vilket kanske beror på smällen 
eller på att däcken börjar bli ganska slitna. Då börjar 
växellådan trassla och jag får inte i fyran vilket gör att 
jag långa stunder blir tvungen att köra på varvtalsstop-
pen på trean och tappar mycket tid. Jag tappar mark mot 
dom framför och ser även hur dom i backspegeln närmar 
sig. 

Men med 5 varv kvar då jag inser jag att dom bakom inte 
närmar sig och att jag inte kan köra i kapp dom framför 
så tar jag det lugnt. Behåller den position jag startade på, 
en 17:e plats. Det blev ju inte alls som jag tänkt mig, men 
det är bara att ta lärdom och lära sig bilen mer, vilket vi 
gör ju mer vi kör. Nu skall vi fixa växellådan och hoppas 
även kunna testa bilen på rullande landsväg innan det 
blir dags igen. Vi har ju ett litet längre uppehåll nu då vi 
inte kör på Mantorp tävlingen.

Nya friska tag till Karlskoga och Gelleråsen. Hoppas att 
få se många Alfa-fans där! 

CIAO//ROBIN 

Ps. Jag ägnar fortfarande mycket tid till att leta sponso-
rer, vilket absolut inte är det lättaste. Jag är väldigt tack-
sam för all hjälp jag kan få, så är det några som känner 
för att stötta mig i min satsning så tar jag tacksamt emot 
pengar på mitt plusgiro konto 35777-2. Alla som lämnar 
bidrag kommer att bli omnämnda på min hemsida www.
appelqvist-racing.se och de som stöttar med 500kr eller 
mer får även en inramad ”tack för ditt stöd” bild på mig 
och bilen att 
hänga upp på 
kontoret eller 
garaget. 
Jag har även 
en del tomma 
ytor på bilen 
för större 
sponsorer, hör 
av er. //Ds

TEXT: ROBIN APPELQVIST
FOTO: MAMMA APPELQVIST OCH RACEFOTO
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KLUBBSHOPPEN

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

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

18 CLUB-PIN 15 MM    35:-
Visa dina vänner vilken klubb du tillhör! 
Pin med 4-färgslogo.

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

20 NYCKELRING MED KEYCODE, 
BLÅ/SVART    70:-
Med ett nummer på baksidan som gör att 
upphittad nyckelknippa läggs i närmaste 
brevlåda och sedan skickas tillbaka till 
ägaren. Svart eller blå.

21 NYCKELRING ALFA ROMEO I 
METALL    80:-
som ligger tungt i handen. Kvalitet!

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

12/13 10

17

19

18

23 PARAPLY (EJ PÅ BILD)    230:-
Stort rött paraply med Alfa Romeo-loggan i 
vitt. Trähandtag och röd handlovsrem.

24 BILKUDDE MED PLÄD (EJ PÅ 
BILD)    190:-
Bilkudde i fleece 35x35 cm som innehåller en 
härlig fleecepläd i storlek 90x160 cm. Perfekt 
att ha i bilen för kyliga kvällar eller som 
picnic-filt. Club Alfa Romeo broderat i vitt 
på svart fleece.
 
25 FLEECETRÖJA S-XL    360:-
Härligt skön microfleecetröja som värmer 
gott på en kylig Alfaträff! Svart med Club 
Alfa Romeo broderat i vitt på bröstet.
 
26 VINDJACKA FÖR BARN (EJ PÅ BILD)
110/120, 130/140, 150/160    250:-
Vindjacka i nylon med vitt Club Alfa Romeo-
tryck på bröstet.
 
27 MEKOVERALL MECHA TOP
S-XXL    795:-
Mekoverall som kan användas som heltäck-
ande klädsel vid bankörning. Tillverkat i 
polyester/bomull. Finns i färgerna röd, blå 
eller svart.
 
28 OVERALL ECOCART 2 XS-XXL  
1250:-
En 3-lagers föraroverall avsedd och godkänd 
för karting, kan med fördel användas för ban-
körning. Godkänd enligt CIK-FIA Niveau 2. 
Finns i färgerna röd, blå eller svart.

29 OVERALL CREATION FIA
STRL 46-64    3365:-
Trelagers overall med en vikt på 380 g/m2. 
Ytterskikt i extra mjuk Nomex. Homologerad 
enligt FIA 8856-2000. Finns i färgerna röd, 
svart, blå eller grå.
 
30 SKO STREET KART STRL 36-45  
695:-
En sko i mocca med nedskuren hälkappa 
avsedd för karting men kan med fördel 
användas vid bankörning. Finns i färgerna 
röd, blå eller svart.
 

31 SKO BASE FIA STRL 37-46   1140:-
En sko i mocca av 2008 års modell med den 
nya höjden och skärningen på bakkappan 
enligt senaste FIA-reglemente. Finns i fär-
gerna röd, blå eller svart.
 
32 HANDSKAR PRIMO STRL 8-13
395:-
Handskar i Nomex med hela greppytan i 
mocca. Invändiga sömmar. Finns i färgerna 
röd, blå eller svart.
 
33 HANDSKAR START FIA STRL 8-13
485:-
Handskar i Nomex med greppytor i mocca. 
Delvis utvändiga sömmar för maximal kom-
fort. Finns i färgerna röd, blå eller svart.

KLUBBSHOPPEN

1

2

Postorderprylar beställer du direkt på vår hemsida  
ALFAROMEO.ORG. Du kan även e-posta din beställ-
ning 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.

STORLEKSTABELL FÖR BESTÄLLNING AV OVER-

ALLER HITTAR DU I WEBBUTIKEN.

1 KEPS CLUB ALFA ROMEO 
SVART/RÖD   95:-
Klassiskt röd eller svart med broderad klubb-
text.

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

3 PIKÉTRÖJA CLUB ALFA ROMEO 
HERR S-XL & DAM 36-40    280:-
i mycket hög kvalitet. Röd med texten Club 
Alfa romeo broderat i vitt på bröstet samt 
vita linjer i sidan. Finns som både dam- och 
herrmodell.

3

6
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5

4

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

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

6 T-SHIRT RÖD VUXEN  S-XXL   120:-
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   100:-
Ny modell! Röd med klubbtext i vitt på bröstet.

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

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

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

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

12 KLISTERDEKAL ALFA ROMEO
10 CM    25:-
Rund dekal med Alfa Romeo-logo, liten

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

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

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

9

25

16

27

28

20 21

29

30

32

33
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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 

NOSTALGIA&BÖCKER

16

17

15

18

1411 13

interiör-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 
gärning 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 250:- 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 till-
gängligt så länge lagret räcker. Lagret kom-
mer 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

5

6

7 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´s bible. Mycket tekniska tips varvat 
med historik.
Rikt illustrerad. Även Informativ för de som 
har Spica Insprutning. Text på engelska, bil-
der i svartvitt.

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 sextiotalets rundhäckar, sjuttiotalets 
flathäckar, åttiotalets 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 
förgasarmotorer 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

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
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Pressrelease  20080401

Club Alfa Romeo tar över Alfa Romeo-agenturen!

Olle Olsson bolagen gör upp med Tata Motors om att sälja Tata, Jaguar och Land 

Rover i Skandinavien.

Olle Olsson bolagen AB har träffat överkommelse med Tata Industries, Motors Division i Indien om att 

representera dem i Skandinavien. Tata Motors har nyligen lanserat världens billigaste bil och köpt 

Jaguar och Land Rover från Ford. ”Vi är mycket tillfreds med att få Olle Olssonbolagen som agent för 

Skandinavien” säger Tatas talesman. ”De har tidigare på ett framgångsrikt sätt sålt båda Mazda och 

Suzuki i Sverige. Bilmärken som också har varit lågprisprodukter från början”.

Därmed har det uppkommit en möjlighet med försäljningen av Alfa Romeo i Sverige. På bilsportmässan 

i Stockholm knöts kontakt med Alfa Romeos VD och Club Alfa Romeo, världens äldsta märkesklubb för 

Alfa Romeo. Nu på bilmässan i Malmö har avtal träffats mellan OOB´s  dotterbolag Italienska Bil AB, 

Alfa Romeo S.p.A och Club Alfa Romeo om att klubben tar över agenturen. 

”Vi prövar ett helt nytt koncept för att kraftfullt öka försäljning i Sverige” säger Alfa Romeos Europachef 

Primo Aprilia. ”Vi vet att Club Alfa Romeo är en stor klubb med märkestrogna medlemmar och vi 

räknar med en kraftig försäljningsökning”.

Klubben har därför, med klubbens kassa, bildat ett bolag, Mina Alfor AB. Detta namn speglar på ett 

adekvat sätt medlemmarnas inställning till sitt bilmärke. VD i bolaget blir Annica Nilsson, marknadschef 

Åke Nyberg, ekonomiansvarig Rolf Carstens och för svenska/internationella kontakter svarar Bo M 

Hasselblad . För att öka marknadsvärdet kommer det också att startas ett stall i STCC. Klubbens 

racingserie ”CAR Challenge Cup” har dessutom fått status av STCC deltävlingar. 

”Vi kommer att ge klubbmedlemmar hela ÅF-rabatten” säger VD Annica Nilsson. ”På detta sätt kommer 

vi att sälja minst 1.000 bilar första året bara till medlemmar. Tillsammans med försäljning till 

utomstående tror vi på en volym om 1.500 bilar per år”.

Primo Aprilia anser att Club Alfa Romeos grepp är mycket intressant. ”Om det fungerar i Sverige är vi 

beredda att övergå till detta system i hela Europa” säger han.

För att trygga Alfa Romeo-ägarnas reservdelsförsörjning har Mina Alfor AB tecknat avtal med 

Mekonomen och till dem anslutna verkstäder. ”Det gör att antalet märkesverkstäder ökar med 396%” 

säger tekniskt ansvarige Mats Strandberg. ”För mer udda delar har vi också kontakt med Alfastumper i 

Danmark som länge har försett svenska ägare med udda delar” säger han.

Mina Alfor AB har också auktoriserat en karosseriverkstad, ”Carozzeria Giardinetta” i Nordingrå, för 

att kunna tillgodose de svenska köparnas behov av specialtillverkade karosser, speciellt kombivarianter. 

Specialkarosser är en gammal Alfa Romeo tradition.

Kontaktpersoner:

Fiat Auto S.P.A. 10135 Torino (TO) - 200, CORSO AGNELLI GIOVANNI tel: 011 628211 Dottore Primo 

Aprilia

Club Alfa Romeo, informationschef Bo M Hasselblad tel: 013-101330

Våren började tidigt direkt på en aldrig iscensatt vinter. 
Åke muttrade att det var dags för ett aprilskämt. Han 
hade något förslag som inte var så dumt. Det fanns flera 
alternativ. Det började snurra i huvudet i början av mars. 
Under ihärdigt skruvande av gipsskivor i taket på det 
nyinköpta huset formades stolpar för det ena eller andra 
alternativet. 

Så småningom var alternativ 3 det som kunde ha störst 
genomslagskraft. Det filades på det. Att vara lagom tro-
värdig men samtidigt ge ledtrådar så att det var uppen-
bart galet. En sen kväll gick det på remiss till styrelsen. 
Bo M bidrog med finslipning och synpunkter, de andra 
var bara chockade. Åke spädde på med sina mediakon-
takter och plötslig på Valborgsmässafton var det på 
Automobils hemsida. En inte helt klar version. 

Fick alltså slänga iväg det till klubbmedlemmar regist-
rerade på hemsidan 22:58, några timmar före 1:a april 
inföll. Reaktionen var snabb. 23:26 kom första kommen-
taren på hemsidan. Flera hurrade över initiativet. Några 

andra krävde att det kallades till extra föreningsmöte på 
grund av styrelsens missbruk av föreningens medel. 

Till kansliet kom 5 erbjudanden om tjänster i det nya 
bolaget, marknadsföring, IT och ekonomi. Annica som 
VD, lär ha fått ett par också. Dessutom åthutning från 
sin moder som tyckte att Annica kunde berättat att det 
var på gång att byta jobb!  Någon anmärkte på stavning-
en av ”Aprilia” det borde varit ”Aprilio” (mitt lexikon 
säger i så fall ”Aprile”). Nu var MC-märket Aprilia en av 
ledtrådarna till galenskapen. Ända från Italien kom det 
kommentarer. 

Dock inget bekräftande telegram med löddrig spring-
are från FIAT Group Automobiles S.p.A så den 2:a april 
stillnade euforin. Det var roligt så länge det varade.

APRIL
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5843 AGNESKOG LENNART SALTSJÖBADEN UUZ150 156 SW 2005 GRAFITGRÅ

5848 ANDERSSON RICKARD JÖNKÖPING TMA485 156SW 2,5 2002 BLÅ

5859 ARNEKLEV JOHAN LERUM NER966 75 3,0 1989 GRÅ

5864 BERGSTRÖM THOMAS STOCKHOLMM WKD829 GTV 2000 BLÅ MET

5850 ELDTJÄRN THOMAS HÄSSELBY  SCY864 156 TS  SILVERMET

5849 ELLQVIST PETER VINTROSA WEU804 GTV 3.0 1999 SILVER

5839 ELOFSSON MICHAEL LINKÖPING TLY413 156SW 2,0 2002 RÖD

5853 ENGMAN GÖRAN FALUN  33 1984 

     156SW 2002 

5860 ENGVALL JONAS GRANGÄRDE MLJ349 75 2,5 1986 GULDMET

5840 ERIKSSON JOHAN NYKIL DGL969 155Q4 1993 RÖD

    JGZ803 GTV TB 1996 BLÅMET

5852 ERIKSSON KLAS GÖTEBORG  75 2,5 1987 SVART

5851 ERNBET JOHAN BORÅS                          

5832 ESP JANNE FÄRGELANDA RCO969 156 2000 RÖD MET

5833 FRANSSON BO HERRLJUNGA CGN208 1600 GTJ 1975 RÖD

5837 HAEGERT MÅNS STOCKHOLM UXE962 147 2,0  RÖD

5854 HAGVALL RICKARD STOCKHOLM                      

5866 HALLONSTEN JENS BARA XAD684 166 2000 SILVER

5829 HEDBERG HANS GÖTEBORG                       

5845 HERRVIER FRÉDÉRIC MALMÖ                          

5858 HOLMBERG ARON JOHANNESHOV                    

5826 ISON JANE TRELLEBORG SLK582 156 SW 2,0 2001 COSMOSBLÅ

5863 JAMESSON PER ÅBY                          GIULIA SPIDER 1964 VIT

5855 JOHAN NORDH ÅRSTA                          

5847 JOHANNISSON PEDER BORÅS GSA509 159SW 2,4 JTD 2008 SVART

5828 JÄHNKE ANDREAS RAMLÖSA  GT 2,0 JTS 2005 GRÅMET

     GTV6 1983 GRÖN

5831 KARLSSON STEFAN TROLLHÄTTAN GLF320 GIULIA GTV 1967 VIT

    MOL029 SPRINT 1986 SILVER

    DGY303 1750  GTV 1968 BEIGE

5857 KVIST THOMAS ASKIM BBJ822 SPIDER TS 1998 SVART

5867 LANDELIUS GÖRAN STRÄNGNÄS XDP124 1300 GTA 1969 VIT-GRÖN

5838 LARSSON JÖRGEN NORRKÖPING                     

5827 LENNGREN MAGNUS BILLDAL TYE170 156SW GTA 2003 RÖD

5865 LÖFQUIST LARS KRISTINEHAMN JKU170 SPIDER 1987 RÖD

5836 MALMSTEN HANS GÖTEBORG ETJ987 33 1992 GRÖN

5846 OLAUSSON MATS GÖTEBORG RTP685 SPIDER 1998 RÖD

5842 PERSSON LARS-GÖRAN LAHOLM KCM573 GTV 1998 SVARTMET

5830 ROBINSSON MARK GÖTEBORG UXE972 156 SW 2,5 2005 MGRÅ MET

5835 SALVINI DANIEL GUNNILSE HCC263 156 2,0  GRÅ

5862 SAND INGA-BRITT BOXHOLM LTL655 SPIDER 1984 SILVER

5856 SÖDERLUND THOMAS LIDINGÖ  156SW 2.4 JTDM 2005 LIPARIGRÅ MET

5834 TANRIVERDI ILKA NORRKÖPING FUN444 156 2,5  RÖD

5861 THILLMAN LARS BERGSHAMRA DTG243 164 1990 RÖD

    MXM324 75 1986 VIT

    EFA954 GIULIETTA TI 1961 GRÖN

5844 TÖÖRN PER HÖLLVIKEN TMR744 SPIDER 3,0 2002 GRÅ

5841 WEDIN MATS MÄRSTA WDR405 156 SW 2,5 2004 BLÅ

INFO&NYA MEDLEMMAR
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AGENDA 2008 CLUB ALFA ROMEO MOTORSPORT
MÅNAD DAG STYRELSEMÖTEN ÅRSMÖTE PRESSTOPP KB UTGIVNING KB BANMÖTEN OCH TRÄFFAR OCH RALLYN ÖVRIGT

      ALFA CHALLENGE

JANUARI 10   KB 1

FEBRUARI 15    KB 1

FEBRUARI

MARS 10   KB 2

APRIL 15    KB 2

MAJ 1      SKOKLOSTER 

MAJ 3     GELLERÅSEN

MAJ 10   KB 3

MAJ 16     ANDERSTORP 

JUNI 15    KB 3   

JUNI 28     KNUTSTORP

JULI 10   KB 4    

AUGUSTI 2     KINNEKULLE

AUGUSTI 3     KINNEKULLE  

AUGUSTI 15    KB 4 

SEPTEMBER 6     MANTORP PARK   

SEPTEMBER 10   KB 5  .   

OKTOBER 15    KB 5   

NOVEMBER 10   KB 6    

DECEMBER 15    KB 6

Skicka in viktiga datum för träffar, aktiviteter m.m. till: nyheter@alfaromeo.org så vi får en komplett agenda för 2008.



Nya Alfa 147 Black Line  

Bränsleförbrukning blandad körning 8,9 l/100 km. CO2 211 g/km. Miljöklass 2005. 
3 års Vagnskadegaranti • 2 års Nybilsgaranti • 3 års Lackgaranti • 8 års Rostskyddsgaranti. Bilen på bilden är extrautrustad. 
ALFA ROMEO FINANS: *) Förmånsvärde exkl. drivmedel netto/månad vid 50% marginalskatt. Leasingförslaget baseras på gällande 
ränteläge 2008-04 och är rörlig. Uppläggningsavgift och aviseringsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för sedvanlig kreditprövning. Alfa 147

Black Line 

BLACK LINE INNEHÅLLER: Sportchassi, 17” alu.fälg • Farthållare • Backspeglar ”alu. fi nish” • Takspoiler
Tonade bakre rutor • Black Line sportklädsel • Mörka paneler • Aluminiumpedaler • Svart innertak
Black Line avgasrör • Black Line instrumentering

147 Black Line: 2,0 TS 150 hk 209.500:- | Förmånsvärde 1.596:-/mån.*
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POSTTIDNING B
CLUB ALFA ROMEO C/O ROLF CARSTENS, 

TÅGVÄGEN 7, 133 44 SALTSJÖBADEN


