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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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jag speciellt för. Kändes ”hemma” direkt när jag satte mig i 
75:an, var ju precis som att köra Alfetta GTV´n, hade riktigt 
kul några timmar på kurviga vägar, log i flera dagar efteråt. 
Alfaabstinensen gjorde sig ordentligt påmind och jag började 
söka efter något lämpligt att eventuellt ersätta 33:an med.
Tvådagarsmötet på Kinnekulle ville jag absolut åka till, kul att 
få umgås med Alfisti´s en hel helg. Nu fick jag gradera ner mig 
rejält med en Volvo kombi, så det blev inga varv på banan precis. 
Tältade i depån tillsammans med Benny och min väldigt vak-
tiga hund, vilket skulle visa sig gå jättebra. Som extra plus vak-
tade vovven alla racerbilar så det var ingen risk att nån skulle ta 
sig in på området och stjäla något medans vi sov. Blev en härlig 
helg med trevlig gemensam middag på lördagkvällen.
Mantorp var även det ett måste, årets största banträff. 
Väderprognosen såg inte alls så lovande ut och på E4:an på 
vägen dit regnade det så mycket att jag inte såg vägbanan, folk 
panikbromsade och körde 50, det blev nästan kaos bitvis. Väl 
på banan öste regnet ner den första halvan av dagen, sen lät-
tade det upp på eftermiddagen och blev bättre. Det blev halkigt 
på banan av regnet förstås, vilket ganska många fick erfara. 
Tyckte mest synd om Challenge-gänget då de Alforna blir extra 
svårkörda med sina tävlingsdäck, nu senarelades deras ”heat” 
som tur var så banan var väl i alla fall halvtorr när racen kör-
des.
Passade på att hälsa på mina föräldrar i Norrköping några 
dagar i anslutning till Mantorpsmötet, vi åkte bla iväg en sväng 
till segelbåten i Valdermarsvik. En av de saker jag saknar mest 
häruppe i norrland är just segelbåten, havet och avkopplingen 
det ger. Skickar med en bild på mej och hunden i sittbrunnen! 
Var inte alldeles lätt att få ombord hunden på båten kan jag 
säga, pappa och jag fick lyfta upp honom, tur vovven är snäll 
och protesterade inte.
Där fanns även en annan anledning till besöket i Norrköping.....
mina gulliga föräldrar hade köpt en mycket fin present till mig. 
Några av er som var på Mantorp vet, ni andra får vänta till 
nästa nummer av Klöverbladet. Men jag kan lova att jag är all-
deles överlycklig nu och med ett brett leende njöt jag hela vägen 
hem till Umeå!

Klöverbladet

ledaRen
Ytterspalten

Sommaren är Slut!

Ans. utgivAre styrelsen genom

AnnicA nilsson

Redaktionen

Adress:

Klöverbladet 
Att: stAffAn erlAndsson

mobil: 0707-38 03 67

mAil: nyheter@AlfAromeo.org

RedaktöR
thommy lehrgrafven
fornminnesvÄgen 40, 

540 16 timmersdAlA

tel: 076-128 78 00

mAil: redAktor@AlfAromeo.org

nyhetsRedaktöR
Staffan erlandSon
ÖstunA lundA, 741 94 knivstA

mobil: 0707-38 03 67

mAil: nyheter@AlfAromeo.org

koRRektUR
vIKIng Palm
blåbÄrsgAtAn 4, lommA  234 43

mobil: 070-273 88 15

mAil: viking.pAlm@teliA.com

RedaktöR MotoRspoRt
bengt-Åce guStavSSon
tel: 0703-40 93 00

mAil: bengAn@rAcefoto.se

banMötesRedaktöR
Jörgen erIKSSon
ÖstrA kolhAmmAr

195 92 mÄrstA

tel: 073-984 91 21

mAil: bockscAr@tele2.se

RedaktöR nostalgia
och böckeR
bJörn nIlSSon
tel: 040-42 32 29 (kvÄllAr)

mAil: kAstAjelund@swipnet.se 

RedaktöR teknik
bJörn Sandberg
tel: 08-756 67 87 (kvÄllAr)

mAil: orso@bredbAnd.net

annonseRing
torbJörn Wulf
tel: 0734-25 72 21

mAil: torbjorn@rAcelAne.se

produktion: thommy lehrgrAfven

tryck: grAfikernA livrénA 
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club AlfA romeo c/o AnnicA nilsson, 

nygAtAn 53, 903 31 umeå

styRelsen 2008

oRdföRande

annIca nIlSSon
nygAtAn 53, 903 31 umeå

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

mobil: 0706-66 76 86

mAil: ordfÖrAnde@.AlfAromeo.org

sekReteRaRe

bo m haSSelblad
hjÄlmsÄtersgAtAn 2 c,

582 17 linkÖping

telefon: 013-10 13 30

mobil: 0739- 415 301

mAil: sekreterAre@AlfAromeo.org

kassöR

rolf carStenS
tågvÄgen 7, 133 44 sAltsjÖbAden

telefon: 08-747 85 34,

mobil: 0736-42 48 70

mAil: kAssor@AlfAromeo.org

kansli/MedleMsfRågoR

Vakant
mAil: medlem@AlfAromeo.org

mIcha forSgren
ingenjÖrsvÄgen 12, 

117 59 stockholm, 

mobil: 070-316 25 78, 

mAil: michA.forsgren@widrik.se

Stefan Werner
skogsstigen 1, 443 32 lerum

telefon: 0302-139 33

mAil: stefAn.werner@teliA.com

Stefan SWedbratt
tAlgoxevÄgen 4, 429 33 kullAvik

mobil: 0708-10 25 16

mAil: stefAn.sw@teliA.com

JaKob thorSteInSSon
mellerstA stenbocksgAtAn 19d,

254 37 helsingborg

telefon: 042- 21 91 91

mobil: 0702-278 885

mAil: jAkob_thorsteinsson@hotmAil.com

klUbbMästaRe öst

ÅKe nyberg
sAndbrovÄgen 28, 183 30 tÄby

telefon: 08-83 47 83

mobil: 0708-40 74 07

mAil: Ake.nyberg@AlfAromeo.org

klUbbMästaRe Väst

Stefan Werner
mAil: stefAn.werner@teliA.com

Stefan SWedbratt
mAil: stefAn.sw@teliA.com

banMötesansVaRig

fredrIK malmberg
bÄckmAns vÄg 2

444 55 stenungsund

mobil: 0733-58 36 57

mAil: fredrik.mAlmberg@utklippAn.se

WWW.alfaromeo.org

ManUsstopp
Manusstopp är SenaSt den 25 varJe Jämn mÅnad (25 okt, 

25 dec, 25 feb och så vidare). redaKtIonen uPPSKattar om 

materIalet SKIcKaS In ännu tIdIgare eftersoM det blir 

en väldigt stor arbetsbörda över några få dagar oM 

alla skickar in Material så sent soM Möjligt. 

ManUsanVisning
bidrag i alla forMer Mottages tacksaMt. e-post eller 

Materialet nedbränt på cd är att föredra Men vanlig 

post fungerar också. kontrollera att bilderna har god 

kvalitet Med en upplösning på Minst 500 dpi. jpeg-bilder 

mÅSte vara Minst 1,5-2,5 Mb stora för att bli bra i tryck. 

självklart tar vi även Mot pappersbilder för skanning. 

redaktionen förbehåller sig rätten att fritt ändra i 

Materialet saMt besluta oM vilket nuMMer Materialet 

publiceras i.

Material skickas per e-post till nyheter@alfaroMeo.org. 

vanlig post skickas till nyhetsredaktörens heMadress 

soM du hittar i redaktionsrutan.

Oj, vad hände? Det bara swischade till så var den här sommaren 
över. Ja, tiden går fort när man har roligt, som man säger.
Klubben har haft massvis med aktiviteter även denna sommar. 
Stort TACK till alla er som jobbat och ordnat med allt så vi kan 
ha roligt med våra Alfor!
Här uppe i Umeå har mest hela sommaren varit uppbokad med 
en det ena och än det andra. Måndagar: lydnadskurs med hun-
den, tisdagar: agilityträning med hunden, onsdagar: Alfaträff 
med entusiastklubbarna på Gammlia, torsdagar: MC-träff på 
Kajen och sen var det helgerna med en del evenemang som ban-
träffar, bilmuséum, grillkvällar, motordagar och annat skoj. Så 
har det hållit på från slutet på maj till slutet på augusti, puh...
känns som man skulle behöva trappa ner på tempot lite nu och 
vila upp sig efter den här hektiska sommaren. Hann med att 
åka på två banträffar med Alfaklubben, dels Kinnekulle och 
sen Mantorp. Båda var välbesökta av medlemmar och väldans 
trevligt!
I och med att 33:an gick sönder igen i våras så har jag haft lite 
bekymmer att ta mig till olika träffar. Har mest cyklat eller gått 
och när det har varit längre turer har snälla Alfakompisar ställt 
upp och gett mig lift. En av gångerna fick jag till och med låna 
Rikards 75:a och köra själv, det var jättesnällt och det tackar 

n y h e t s r e d A k t Ö r e n  f u n d e r A r

Ha det gott allihopa!

cIao / frK ordförande

nytt datum för manuS
efter vissa probleM Med tidsbrist har vi beslutat ändra datuM för Manus. tidigare har det varit den 10:e varje 
udda Månad. för att skaffa oss en bättre överblick saMt Mer tid i saMband Med Manusstopp ändras nu detta till 
den 25:e varje jäMn Månad. nästa Manusstopp blir således den 25 oktober, ganska snart efter detta nuMMers 
utgivning. för hela året vänligen se aktivitetskalendern.

Min hustrus arbetsgivare har planerat hennes tjänst-
göring helt utan hänsyn till CAR:s aktivitetskalender 
samtidigt som jag gjort samma sak med semestern. Jag 
kan bara konstatera att det inte blev något banmöte alls 
för min del 2008, trots två besiktigade och dugliga ban-
mötesbilar.
GTV6:an kom i trafik till sist. Dryga 40 mil hanns med 
innan mekaniken satte stopp i form av en trasig kylare. 
Den höll bara 23 år, men är nu renoverad så förhopp-
ningsvis ska ytterligare mil hinnas med innan snön fal-
ler. Ylande V6 är kraftigt beroendeframkallande.
75:an rullar på fint med tre konbanor under bältet i som-
mar, men nu har den nog gjort sitt i min ägo och hamnar 
under säljesannonserna vad det lider.
 
Till detta nummer har vi många artiklar från medlem-
mar. Det gör mig glad och nöjd vilket jag även hoppas 
läsarna blir. Mångfald är fint, så jag vill rikta ett stort 
tack till bidragsgivarna.
 

Vi har beslutat införa ändringar i manusleverans från 
medlemmar till Klöverbladet. Från tidigare den 10:e 
i varje udda månad gäller numer den 25:e varje jämn 
månad. Anledningen till detta är planering och arbetsro. 
Av någon anledning är det dåligt med bidrag fram till 
den nionde, varför jag lägger ner mycket tid på att pro-
ducera material under några få dagar. Ganska precis 
då jag är klar rasar det in material från givmilda med-
lemmar och vips har vi ytterligare fem-tio sidor vi inte 
räknat med. För att i lugn och ro sammanställa texter 
och ”göra” tidningen har vi därför ändrat datum enligt 
ovan. Då kan vi i lugn och ro ägna oss åt layout, förbätt-
ringar och finslipning vilket borde leda till ännu bättre 
Klöverblad.
 
Kör lagom fort!
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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:

Auktoriserad för

Studentbacken 15–17
115 57 Stockholm/Gärdet

Så har vi kommit igång igen efter en viss sommarstiltje 
i klubben. Dvs banåkarna har ju haft högsäsong, men på 
kansliet märker man en nedgång i trafiken. Min sommar 
har varit tvärtemot med massor av jobb och lärorikt med 
ny roll som Hotellvärd. Man blir tydligen aldrig för gam-
mal för att lära nytt. 

På Alfa-fronten har jag hunnit med att besöka banmöten 
på Mantorp och Knutstorp och arrangera ett möte på 
Autoseum, det nya bilmuséet i Simrishamn. Nedflyttat 
från Skokloster. Det låg ju nära till för vår nya sommar-
adress. Mer därom i eget reportage i nästa nummer.

Nu börjar det bli fler som anmäler sig som nya medlem-
mar. Jag har inte hunnit med värvningskampanjen, men 
nu ska jag försöka hinna få ut den. Det vore ju trevligt 
om vi kunde få upp siffran över 2.000-strecket.

Inför hösten kan vi hoppas på många lokala aktiviteter. 
De har funnits en diskussion på vår hemsida om att vi 
borde uppträda på flera bilträffar. Det kryllar av sådana 

överallt i vårt avlånga land. Bara MHRF´s lista är flera 
hundra. Det finns träffar som är varje onsdagskväll i 
någon ort. Vi kan definitivt inte vara med överallt. Även 
om det egentligen inte är så mycket jobb att ställa upp 
någonstans. Man anmäler sig, samlar ihop några lika-
sinnade, är där i god tid och har trevligt. För att under-
lätta för ett ”officiellt deltagande” från klubben har jag 
funderat på att skapa en ”Utställningslåda”. Den kan 
innehålla lite info om klubben, banderoll med loggan, 
anmälningsblanketter för att bli medlem, några dekaler 
och litet annat smått o gott. Den kan finnas att hämta 
hos respektive KM för den som tycker att vi skall delta 
i Ronneby, Löddeköpinge, Åmål, Nynäshamn, Sollefteå 
eller var ni har lust att uppträda. Skulle uppskatta att få 
litet respons på det förslaget. 

Nu är det dags för Taxinge och sedan är detta året slut! 
Julfest planeras i samband med årsmötet, vi ses där!

Ekonomin är fortsatt god om någon undrar över den. 
Klubben kommer att leva ett tag till ;-)

INBJUDAN TILL ÅRETS VINTEREXTRAVAGANZA
OCH ÅRSMÖTE

Alla medlemmar och gäster är härmed inbjudna till Club Alfa Romeo Motorsports årliga vinterfirande
med middag och övernattning. Medlemmar kallas också till årsmötet som föregår festiviteterna och normalt
pågår c:a 1½ timme.

I år träffas vi lördagen den 29:e november på Quality Hotel Panorama i centrala Göteborg.
Arrangemangen pågår vid pressläggningen för fullt och detaljer och formell kallelse hittar ni på ett separat
blad i detta Klöverblad.

Planera redan nu att besöka Julstaden Göteborg där fem
miljoner tindrande juleljus lyser upp Liseberg och där ett speciellt
Ljusstråk sedan sträcker sig från Liseberg, via Götaplatsen och Avenyn
ända ner till hamnen. Husfasader, träd, torg och broar ljussätts i
färgstark och nyskapande design. Under möteshelgen pågår också Jul
på Liseberg och Jul i Nordstan så nog finns det mycket att göra för
alla.

Hotellet har dessutom sin egen spa
anläggning, CitySpa, för att verkligen kunna

koppla av och göra helgen till en bra start på de kommande, hektiska jul och
nyårsbestyren. Det är kanske en passande sysselsättning för besökare som inte
deltar i styrelsemötet.

Eller, varför inte ta tillfället i akt och påbörja julhandlandet redan nu. Kanske
något från vårt postorderutbud kan passa till Moster Ebba!

Från Stockholm planeras gemensam bussresa, med stopp på vägen, för de
som föredrar att koppla av med en kall öl på vägen och gärna överlåter rattandet till
någon annan som omväxling. Läs mer på det bifogade bladet och anmäl er nu!
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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

SEKRETERAR-
REFLEKTIONER

Sommaren är slut och dagarna blir kortare och kor-
tare. Även om det, i skrivande stund, fortfarande finns 
några ”sommaraktiviteter” att se fram emot har även 
de lagts till handlingarna när du läser detta. Det sista 
banmötet på Mantorp har då varit och förhoppningsvis 
hade alla som fick en chans några spännande ögonblick 
i bilen med Mattias Andersson vid ratten. När KB finns 
i brevlådan har också STCC-avslutningen på Mantorp 
ägt rum och klubben fanns närvarande och jag hoppas vi 
fick lite publicitet från de aktiviteter som ägde rum.

Just nu, de sista dagarna i augusti. är styrelsen annars 
upptagen med att slutföra planerna för årsmötet. Om allt 
går väl finns en notis på annat ställe i denna utgåva av 
Klöverbladet.

Ni kan också läsa om den väldigt framgångsrika 
insamling som ni medlemmar och andra Alfa-entusiaster 
bidrog till och som mottogs så tacksamt av Mattias och 
hans team. Även de som inte är speciellt intresserade 
av motorsport måste ju glädjas av att Alfa Romeo är 
väl representerade i den främsta racingserie vi har i 
Sverige. Vi skall också komma ihåg att Mattias driver 
sitt eget team och är framgångsrik gentemot väl finan-
sierade team som representerar BMW, Chevrolet, Volvo 
och andra. I dag finns att läsa, på STCC:s hemsida, att 
Polestar, som kampanjar Volvo C30, skall förstärka sitt 
team från 20 till 25 man för att nå framgång i racen. Just 
nu har deras två förare 19 respektive 15 poäng medan 
Mattias stoltserar med 17! Och då garanterar jag att han 
inte har funderingar på att ”utöka” teamet med ytterli-

gare 5 man bara sådär. Trots sponsorstöd från olika håll 
så är det trots allt skillnad i förutsättningarna och med 
det i åtanke, och den otur Mattias haft, tycker jag han 
och teamet gör ”one hell of a job”!

Givetvis är Mattias väldigt tacksam för det stöd han 
känner från klubbens medlemmar. Jag tror att det finns 
möjligheter att utveckla en relation med Mattias och 
hans team som alla klubbmedlemmar kan ha intresse 
och nytta av, även de som inte är speciellt intresserade 
av racing. Vår avsikt är att sätta oss ned och utforska 
sådana samarbetsmöjligheter inför 2009 och framåt.

Slutligen vill jag också slå ett slag för de ”renoverings-
utmärkelser” som klubben ger ut. Jag står som motta-
gare för nomineringar och det är nu hög tid att skicka in 
nomineringarna för detta år. I början av tidningen finns 
en kolumn som beskriver de kriterier som finns och att 
döma av bilar som finns med på en hel del av våra möten 
så finns det kvalificerade kandidater runt om i landet. 
Det är inget som hindrar att ägaren nominerar sin egen 
bil. Se nu till att juryn har ett antal intressant objekt att 
utvärdera inför årsmötet. Skicka informationen till mig 
på sekreterare@alfaromeo.org eller till snigelpostadres-
sen som finns i masthuvudet i början av tidningen.

Eftersom detta är den sista kolumnen före årsmötet 
hoppas jag att se så många av er där som möjligt. Som 
vanligt kommer vi att försöka varva de allvarliga och 
viktiga årsmötesförhandlingarna med lättsammare och 
trevliga inslag.

fakta banMötes/challengeRedaktöRen 
namn:  jörgen eriksson. 

ålder:  41

bor:  odensala kolhammar strax utanför Märsta

familj:  hustrun chris Moliis 

yrke:  verksamhetsansvarig vid arlanda hyrbilscenter

i garaget:  giulia 1600 gt junior, alfetta 1.8, 

 alfetta gtv 2.0 ts, 75 3.0. 

car-medlem: javisst, sedan 1989. 

första alfa:  alfetta -75 i ytterst tvivelaktigt skick. 

 byttes sedermera mot kontanter och ktM crosshoj. 

NY MEDARBETARE I KB

– då visste hon inte att det var bilen 

soM skulle bli beröMd.

Grahnturismo 
#7
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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. 

Liksom de flesta andra har styrelsen haft sommarledigt 
och försökt delta i klubbaktiviteter, andra förströelser 
och ladda inför det kommande verksamhetsåret. Nu har 
vi dock hållit ett första styrelsemöte som genomfördes 
31 augusti per telefon. Jag ville ge ett kort referat av 
mötet och de beslut som togs vid mötet. Mötet kallades 
av ordföraden för att diskutera två specifika och bråd-
skande ärenden; tid och plats för årsmötet samt tid och 
plats för nästa reguljära styrelsemöte. I samband med 
mötet väcktes två ytterligare frågor; representation vid 
MHRF:s förbundsstämma samt tillägg av en kategori för 
klubbens renoveringsutmärkelse.

Samtliga styrelseledamöter deltog i telefonmötet, för-
utom Åke som genom tekniska missöden inte kunde 
ansluta. Sanningen att säga, undertecknad tillika sekre-
terare skickade SMS-påminnelse till fel telefonnummer. 
Åke informerades dock snarast efter mötet om fattade 
beslut och hade inga reservationer mot besluten.

Vid mötet diskuterades lämpliga platser för årsmötet. 
En tradition under senare år har varit att varannat 
årsmöte hålls i Stockholms-området och varannat på 
annan plats. Det finns inget beslut att detta skall vara 
fallet. Efter omfattande diskussioner och genomgång av 
var årsmöten hållits på senare år beslutades att årets 
möte skall hållas i Göteborg. Det beslutades vidare att 
mötet skall hållas den sista lördagen i november (29/11), 
så som varit fallet de senaste åren. Stefan Swedbratt 
och Stefan Werner gavs i uppdrag att skyndsamt kon-
takta lämpliga hotell där både övernattning och lämplig 
möteslokal finns tillgänglig. Avsikten är att förhandla 
fram en överenskommelse med gynnsamt pris för både 
övernattning såväl som för möteslokal och att kallelse 
till årsmötet skall publiceras i eller bifogas nästa upp-
laga av Klöverbladet.

Styrelsen beslutade sedan att nästa reguljära styrelse-
möte skall hållas i Stockholm lördagen 11/10 på plats 
som anges i kallelse. Inga övriga frågor i anslutning till 
styrelsemötet diskuterades.

Det beslutade vidare, på förslag av Rolf, att Björn 
Sandberg skall tillfrågas för att agera som klubbens 
representant vid MHRF:s förbundsstämma. Björn har 
under senare år fyllt denna funktion med bravur.

Slutligen beslutades att ge Rolf Carstens och underteck-
nad i uppdrag att till nästa styrelsemöte eller tidigare ta 
fram en formulering för kvalifikation av fordon för den 
renoveringskategori som diskuterats vid tidigare styrel-
semöte. Avsikten är att ge möjlighet för renoverade eller 
uppdaterade fordon som inte uppfyller nuvarande strikta 
kriteria men som ändå är väl genomförda byggnationer 
som representerar Alfa Romeo och därmed samman-
hörande värden på ett eftersträvansvärt sätt. Det kan 
alltså röra sig om äldre bilar som byggts om för att upp-
gradera prestanda eller väghållning och där nyare delar 
använts.

Mötet avslutades inom den timme som avsatts därför.

Under banmötet på Mantorp Park 6/9, då Ordföranden, 
Sekreteraren, Kassören, samt ledamöterna Åke Nyberg 
och Micha Forsgren var närvarande diskuterades förslag 
inkomna från Stefan Werner till hotell för årsmötet med 
priser. Det beslutades att ge Stefan i uppdrag att skriva 
kontrakt med Hotell Panorama i Göteborg för mötet. Åke 
Nyberg föreslog att han kunde undersöka möjligheten att 
chartra en buss från Stockholms-området för transpor 
till Göteborg och Åke gavs uppdraget att fortsätta det 
arbetet. 

RAPPORT FRÅN STYRELSEN

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
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För att få ut mesta möjliga av det historiska Rom bör 
man ha guide. Under de övriga två dagarna hann vi 
med Peterskyrkan, förutom Sixtinska Kappellet som tar 
ungefär en halv dag i anspråk. 
Villa Borghese med jättestor park, promenad tillbaka på 
affärsgatorna Via Corso och Via Condotti tog oss förbi 
Spanska Trappan och Fontana di Trevi. Sista dagen tog 
vi Metron till stationen Piramide, där en romersk kejsare 
rest en mindre egyptisk pyramid över sin grav. Intill 
denna plats finns en lummig och mycket välskött grav-
lund där ett flertal skandinaver, bland annat en svensk 
konstnär ligger begravna. 
Intill Piramide finns en av de gamla stadsportarna. En 
kort bit därifrån börjar den gamla stadsmuren som är 
cirka en mil lång och sträcker sig ända upp till Porta 
Maggiore. Den byggdes som skydd mot de anstormande 
vandalerna och goterna för ungefär 1600 år sedan. Idag 
är den fortfarande i stort sett intakt. Tala om byggkva-
litet!
Själva promenerade vi endast cirka två km utmed muren 
förbi de magnifika ruinerna av Caracallas Termer (bad-
hus; romarna älskade att bada)och fram till Cirkus 
Maximus, den stora romerska kapplöpningsbanan under 
antiken. Härifrån tog vi Metron tillbaka Termini och 
sen hotellet.

resorna företogs de första gångerna med Fiat 1100, 
senare med Fiat 1500 som var en för sin tid snabb 
bil. Det var inte ofta man behövde flytta på sig 

under körning på Autobahn.
Vi reste oftast genom det gamla Öst-Tyskland, DDR. Det 
var lite pirrigt vid alla kontrollerna med
de sura och blängande Volkspolizei som hade kpist 
hängande på bröstet. Fläktarna från kalla kriget kändes 
tydligt.

Nu var det dags för Rom. Vi flög med Ryanair från 
Skavsta till Ciampino, som ligger
lite söder om Rom. Från Ciampino tog vi buss till Stazione 
Termini, en imponerande vit byggnad mitt i Rom som är 
nav för flygbussar, tåg och tunnelbana(Metro). Skall man 
”göra Rom” på egen hand bör man bo så nära Termini 
som möjligt. Vårt hotell låg ungefär tio minuters prome-
nadväg bort.

Vi hade tre dagar på oss i Rom, så därför använde vi 
Metron för att snabbt ta oss till de mest kända sevärd-
heterna. Oftast var det inte alltför långt att gå till fots, 
under förutsättning att du har väl ingångna skor med i 
bagaget.

Vi hann med Colloseum med intilliggande Forum 
Romanum och Palatinen(ruinerna av kejsarvillorna). Jag 
förundrades över hur stort och väldigt allting var som 
antikens romare byggde, och hur man utan byggkra-
nar och maskiner kunde hantera dessa stora stenblock. 
Exempelvis Colloseum byggdes av plana stenblock sam-
manfogade för att hållas på plats av kraftiga bronsnitar, 
alltså ingen cement! Yttre valvringens höjd är 50m hög 
och antal åskådare 80000!
Bara denna del tog en dag, och den var dessutom höjd-
punkten med min Rom-resa.

undeR 1960-talet, näR jag och min hustRu vaR unga, Reste vi fem gångeR 
till italien. vi hann se det mesta i noRR, men till Rom oRkade vi inte på 
gRund av sommaRhettan. dRYgt 40 åR senaRe vaR det äntligen dags.

Äntligen Rom

text & foto: larS lIndberg

Terme di Caracalla (stort badhus där romareliten träffades, 
skvallrade och smidde ränker).

Forum Romanum med Via dei Fori Imperiali till vänster (huvudstråk i Rom).

Källardelen Colosseum (där var det ej så trevligt).

Port till Vatikanen.

Muren utanför Vatikanstaten.

Piramide, gravmonument över Kejsar Caio Sestio. (Metrostation).Petersplatsen.
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Övriga intryck och iakttagelser:
Rom är en modern stad med sitt oerhört rika historiska 
förflutna, staden är som ett stort museum. Centrala 
Rom har ungefär 3 miljoner invånare. Det finns två 
Metrolinjer - A och B. De korsas under Stazione Termini. 
Metron gick med stor trafiktäthet, som mest var det 
fem-sex minuters väntetid. Ofta var det fullt med folk, 
men ingen trängdes allt gick disciplinerat till. Inget bus 
förekom, inga A-lagare.
På flera stationer fanns uniformerad personal. Har 
samma goda intryck från både Berlin och Londons tun-
nelbanor, även om Metrostationerna i Rom var ganska 
mörka och slitna.

Det kostar 1 Euro att åka en sträcka. Biljetter köps i 
kiosker överallt.

Romarna är mycket vänliga (även i affärer)och hjälpsam-
ma. Vi blev tillfrågade flera gånger om vi behövde hjälp 
när vi läste kartan. En karta över centrala Rom som jag 
rekommenderar är Hallwags inplastade CityFlash.

Vi såg många poliser, mest Carabinieri med kpist, som 
åkte Alfa Romeo 156 och 159, men även SUV:ar. Övriga 
poliser åkte mest FIAT, men även en och annan Alfa.
Trafiken flöt ungefär som hemma enligt mitt tycke, inte 
mycket tutande, och man stannade framför övergångs-
ställena.

Var man än går ser man lämningar från det gamla Rom. 
På väg ut till flygplatsen såg vi långa längder av de 
gamla akvedukterna.
En sak jag lade märke till var det faktum att det knappt 
fanns några vägvisare inne i stan. Att köra
med de förutsättningarna vore inte lätt; här bör man 
vara infödd romare.

Slutkläm: Rom är en underbar stad, man längtar tillbaka 
till de vänliga människorna. Dessutom finns det hur 
mycket som helst att se och att göra. Åk till Rom!

hälSnIngar
larS W lIndberg

’’Romerska soldter’’. Kejsarvillorna på Palatinen, i bakgrunden, intill Cirkus Maximus.

Fontana di Trevi (hustrun framför fontänen). Ingången till parken Villa Borghese (jättestor park i norra Rom).

Porta S. Paolo (en del av Roms gamla stadsmur som till stor 
del finns kvar, fr. 400 e. kr.

Alfa Romeo 156 på Piazza del Popolo. Porten till Piazza del Popolo.

Cirkus Maximus, resterna av den anrika kapplöpningsbanan.Peterskyrkan.

Colosseumsytter- och innermur. Konstantins triumfbåge.

Kejsar Diocletianus Termer (badhus) bl.a. museum. Forum Romanum.
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Alfa Romeo i Målsryd!

auktoriserad fullserviceanläggning för alfa romeo

Alfa Romeo 156 2,4 JTD S/W               Pris 139.900 kr
9.800 mil. Klimatanläggning, glastaklucka, Bose-ljud, farthållare, 

färddator,  fjärrstyrt centrallås, elhissar, elbackspeglar, ljusgrå 

läderklädsel, antispinn, antisladd, elvärmare inkl. grenkontakt, 

delbar dragkrok, kjolsats, nivåreglering, 17” aluminiumfälgar, 

träratt+vxlknopp, FULLSERVAD.

Alfa Romeo GT 2,0 JTS DISTINCTIVE      Pris 229.900 kr
650 mil. Klimatanläggning, antisladd, antispinn, lejongult 

läder, farthållare, stereo-CD, fjärrstyrt centrallås, färddator, 

elhissar, elbackspeglar, sportstolar, 17” aluminiumfälgar.

Alfa Romeo (italienska Aaalfa Rååmeå) italiensk bil-
tillverkare. Av svenskar i allmänhet och Vi Bilägare i 
synnerhet ansedd som krånglande rosthög. Ägarna, och 
på senare tid även Svensk Bilprovning, anser det vara en 
italiensk kvalitetsbil (gäller från modellerna 147/156 och 
framåt). Framträdande egenskaper äro gasvillighet, kör-
glädje, exalterande motorljud med starka historiska ton-
arter, intressant körställning samt annorlunda tekniska 
lösningar. Nämnas bör även att upplevd kurvhastighet 
motsvaras av verklig hastighet multiplicerad med två.
Samlar fanatiska anhängare i klubbar runt hela världen 
vars huvudsakliga syssla torde vara att diskutera med 
andra likasinnade om märkets förträfflighet. Personliga 
påhopp och dispyter på allehanda internetforum är en 
annan framträdande egenskap his dessa Alfisti, som 
dock fort förbrödras när våren kommer och bilarna hit-
tar ut ur garagen.

Carabinieri, (italienska Arma dei Carabinieri) karabin-
järer, är en av Italiens två paramilitära poliskårer. Den 
andra är finans- och tullpolisen Guardia di Finanza. 
Karabinjärerna utgör en egen försvarsgren vid sidan av 
armén, marinen och flygvapnet. Karabinjärerna lyder 
operativt under inrikesministeriet, men organisatoriskt 
under försvarsministeriet.

Colosseum (italienska Colosseo) är en stor, ellipsformad 
amfiteater i Rom, uppförd mellan 72 och 80 e.Kr. Kejsar 
Vespasianus påbörjade bygget som slutfördes av hans son 
Titus. Colosseum har en omkrets på 524 meter och är 48 
meter hög.
Colosseum fick sitt namn efter en koloss, en enorm 
staty av kejsar Nero som stod vid sidan om byggnaden 
i riktning mot Forum Romanum. Neros staty, som var 
40 meter hög, var utförd i förgylld brons. Det officiella 
namnet på Colosseum är dock Amphiteatrum Flavium 
eftersom den uppfördes under den tid då den flaviska 
ätten innehade kejsarmakten.
Kolossen av Nero smältes senare ner för tillverkning 
av vapen. Även armeringen till Colosseum drogs ut och 
smältes ner till vapen, vilket ledde till att en stor del av 
byggnadens yttre del rasade samman vid ett jordskalv. 
Efter detta har stora mängder vit marmor bortförts från 
byggnaden, bland annat till bygget av Peterskyrkan och 
Fontana di Trevi.

Cestiuspyramiden är ett välbevarat pyramidformat 
gravmonument i det antika Rom, belägen i närheten av 
Porta San Paolo och protestantiska kyrkogården i södra 
Rom. Pyramiden uppfördes åt Gaius Cestius Epulonius 
(död 12 f.Kr.). På 200-talet byggdes pyramiden in i 
Aurelianusmuren. Närmare i tiden ligger byggandet av 
tunnelbanestationen Piramide, som uppkallats efter just 
Cestiuspyramiden.
Monumentet är cirka 27 meter högt, av tegelsten och 
cement och täckt med vit marmor. Kammaren är 5,95 
meter lång, 4,10 bred och 4,80 meter hög.

Fontana di Trevi är en imponerande fontänbyggnad 
belägen på Piazza di Trevi i centrala Rom. Den projekte-
rades av Giovanni Lorenzo Bernini, och fullbordades av 
Nicola Salvi 1762. Trevi är en etymologisk förvanskning 
av trivio, ungefär ’tre gator’ (ursprungligen samman-
strålade tre gator på piazzan framför fontänen). Fontana 
di Trevi förekommer i Federico Fellinis film Det ljuva 
livet (La Dolce Vita) där Anita Ekberg tar sitt berömda 
bad i fontänen.

Forum Romanum (italienska Foro Romano) var det anti-
ka Roms offentliga plats för bland annat politiska möten, 
handel och religiösa ceremonier, beläget mellan kullarna 
Capitolium, Palatinen och den mindre och lägre Velia.

Palatinen (latin Palatinus, italienska Palatino) är en 
av Roms sju kullar, belägen mellan Forum Romanum, 
Tibern och Caelius. Palatinen består egentligen av tre 
höjder: Germalus (Cermalus), Palatium och Velia.
Under den romerska republiken var Palatinen bebyggd 
med förnäma privatbostäder. Svenskans ord palats kom-
mer från dessa bostäder. Kullen härjades svårt vid den 
stora branden år 64, och efter det kunde kejsar Nero 
börja bygga det vidsträckta palatskomplex som, när det 
fullbordats på 90-talet av Domitianus, omfattade hela 
kullen.

Spanska trappan (italienska Scalinata della Santissima 
Trinità dei Monti) är en monumental trappkonstruktion 
belägen på kullen Pincios sluttning i centrala Rom. 
Trappan sträcker sig mellan Piazza di Spagna och 
Piazza Trinità dei Monti.
Spanska trappan uppfördes med franska pengar, och 
byggnationen godkändes av såväl påven som den franske 
kungen. Det namn som används, dock inte av fransmän 
och italienare, är totalt missvisande. Det har helt enkelt 
lånats från namnet på piazzan vid trappans fot, Piazza 
di Spagna.

Stazione Termini är den stora järnvägsstationen i Rom. 
Den äldsta Stazione Termini nära Diocletianus termer 
revs på 1930-talet för att ge utrymme åt en vidsträckt 
öppen plats, av den fascistiska regimen avsedd som 
paradplats. Den har istället blivit ett centrum för sta-
dens busstrafik. En ny stationsbyggnad påbörjades på 
södra sidan av piazzan, men arbetet avbröts under andra 
världskriget och den stora hallen fullbordades först 
1950.

Villa Borghese är en stor park i norra Rom, uppkallad 
efter släkten Borghese.
Villan uppfördes 1613–1616 med en yta om cirka sex 
kvadratkilometer.

text: staffan eRlandsson
källa: Wikipedia (ej alfa RoMeo)

 Fakta Rom

För den Alfisti som vill ta det där lilla extra steget i 
miljöns tider tycks det nu finnas Alfa Romeo-fordon som 
varken ryker avgaser eller droppar olja (förutom möjli-
gen smörjolja).

För det facila priset av endast 28 995 eller 38 995 kan 
man, beroende på modell, bli ägare till en illröd racer-
cykel som lystrar till det skönklingande namnet Alfa 
Romeo Competizione, handbyggd i Italien med kolfiber 
och alla möjliga racer-attribut.

Kanske dags att införa en ny klass på kommande ban-
möten???

PontuS lIndWall

För den miljömedvetne Alfisti!
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2008 var sommaren då samtliga banmöten låg på omöjli-
ga datum för min del. Lösningen blev andra evenemang, 
både som åskådare och förare, vilket inte behöver vara 
tråkigt.
En dryg mil hemifrån ligger Skepptuna MK:s folkra-
cebana. Den 15 juni kördes Klassikersprinten, öppen 
endast för klassiska rallybilar. Många av bilarna var 
desamma som fick mig själv att drömma om en rallykar-
riär som fjunig tonåring. Opel Ascona A, Saab 99 Turbo, 
Ford Escort Mk I och II med BDA-motor samt högvar-
viga Saab tvåtaktare väcker minnen till liv. Det känns 
väldigt trevligt att se dessa klenoder harva omkring med 
fullt ställ och attack.
Körningen var publikvänligt upplagd med start på fol-
kracebanan. Därefter åkte bilarna ut på en kort special-
sträcka innan målgång. Tre heat kördes, där de två bästa 
tiderna under dagen gällde.
Den i tidigare Klöverblad omskrivne Kjell Renstål i Alfa 

text & foto: staffan eRlandsson

tRÄffsommaR
Giulia kunde dessvärre ej delta. Alfa Romeo represen-
terades enbart på publikparkeringen av en riktigt fin 
Bertone samt min egen 156:a. Till årets stora svenska 
klassiker-rally – Midnattssolsrallyt - var det dock bättre 
ordning på märket; både en Bertone och en Giulia SS 
deltog. 
Klassisk rallysport står inför en spännande framtid. I 
takt med att åren går öppnas det upp för nyare bilar. Det 
byggs på både bland annat Audi Quattro och Saab 99/900 
Turbo inför säsongen 2009. Vem blir först med en Alfetta 
GTV i rallyskrud? GTV:n tävlades med stor framgång 
under 80-talet ute i Europa, ett exemplar körde t.o.m 
under Svenska Rallyt.
Grupp B-monstren från 1980-talet är bannlysta av 
säkerhetsskäl. Vem minns inte Lancia Delta S4, Ford RS 
200, Peugeot 205 T15 och övriga med F1-prestanda fast 
på grusväg? Har du tur kan du hitta dem i backtävlingar 
eller på bana där de är tillåtna.

2-taKt Djungeltrummor i sitt rätta element.gIulIa Kjell Renståls Giulia under Abc-sprinten 2007. 
Deltog dessvärre ej.       foto: MotoRspoRt4sale.coM

amazonfart En vacker sommardag med dubbla förgasare lämnar även en Alfa-man djupt berörd. 
Det är något speciellt med insugsljud från dubbla förgasare.

bertoneParK Bertone i 
mycket gott skick och tids-
typiskt sällskap.

InKlämd Min Alfa 156 inklämd 
bland ordinära vagnar. Jag 
kunde skryta med störst 
extraljus i alla fall.

SaabStäll En fingervisning om hur dessa bilar körs. Ingen 
större fegkörning i klassiska rallyn.
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Lördagen den 26:e juli kom att bli en av sommarens var-
maste dagar, det märkte i vart fall vi som infunnit oss för 
att visa upp våra bilar på Thulinträffen i Landskrona. 
Denna årliga träff arrangeras utav Motorhistoriska 
klubben i Skåne och hålls innanför ”vallarna” 
på det gamla försvarscitadellet som omger slottet i 
Landskrona, staden som enligt Kung Erik av Pommern 
var ”Landets krona” och staden där all export från 
Skåneland (de danska östprovinserna) skulle ske. 
Den heter Thulinträffen efter Landskronas store 
flygpionjär och biltillverkare, se faktaruta här intill. 

Nåja årets utgåva av denna träff var fullpackad med 
utställare som svettades i värmen. 
Det var till och med så fullt att alla inte fick plats. 
Kanske blir det flytt till nästa år.
Tyvärr var det sämre för att inte säga glest med publiken 
den tycktes ha valt stranden istället för bilar, motorcyk-
lar och  traktorer.
Stranden ligger runt hörnet och undertecknad provade 
under eftermiddagen kort på denna och sundets bad-
vatten. Resultatet blev ett paparazzifoto utav min nakna 
breda muskulösa ryggtavla vilken snabbt publicerades i 
ett klubben närstående webbaserat nyhetsblad...

Kenneth Winberg och Gunnar Nornemark hade i vart 
fall mutat in en bra ruta åt Club Alfa Romeo där vi hade 
en fin samling alfor att visa upp för publiken.
Representerat var tre Bertone-coupéer, två Alfasud (!!) 
tre Spider, en Montreal och en i min smak verklig deli-

text och foto: bjöRn nilsson

katess - nämligen en 6 C 1750 Gran Sport ur fjärde serien 
av sex från 1930.
Denna läckerbit som är en utav fyra i Sverige, borde 
kanske säga SKÅNE för det är där samtliga bor, har en 
kompressormatad rak sexcylindrig motor på 1752 cc och 
cirka 85 hästkrafter med dubbla överliggande kamaxlar 
som via en fyraväxlad låda når asfalten.
Kompressorn av Roots-typ  snurrar med motorns varvtal. 
Vill man ha stopp på härligheten finns det fyra stora 
trummor som nås via stag från bromspedalen och en 
mycket finurlig central bromsutjämnare där även hand-
bromsen sitter, alltså fyrhjulshandbroms. Kan hand-
bromsladd vara kul ?
Den vackra karossen på denna bil är tillverkad utav Zagato. 
Om man tittar på bilderna ser man att gaspedalen sitter 
i mitten. Klart spännande idag men ganska vanligt på 
20- och 30-talen.

Vidare bland bilderna ser man vad som var kvar utav Thor 
Truvadis Montrealkolv när hans motor började låta kon-
stigt, numera vidgjord igen och redo för nya repor med Thor. 
 
Den fina Sprinten var till salu hos en firma vid namn 
Jarama som sysslade med en annonsportal för entusiast-
fordon på nätet. 
Tycker mig ha sett inlägg om denna bland forumen på 
klubbens hemsida.

Avslutningsvis en trevlig träff, tack för det.
Ses vi nästa år ?

ThulinTräffen 2008

fakta enoch leonaRd thUlin

text: staffan eRlandsson
/fakta enoch leonaRd thUlin

född 15 september 1881 i simris socken, kristianstads län, död 14 

maj 1919 i flygolycka med sitt eget plan. 

utför pionjärarbete som flygare, sätter bland annat rekord på sträckan 

Malmö-stockholm med tiden 4:17 tim.

innehavare av svenskt luftfartscertifiakt nummer 10.

fil dr.

grundar 1913 aeroplanverkstaden i skåne (avis), vid första världskri-

gets slut 1918 har företaget vuxit rejält. huserar i tre stycken femvå-

ningskomplex i stål och betong med verkstadslokaler, materialprov-

ningsanstalt, en omfattande motoravdelning, ett eget aerodynamiskt 

laboratorium samt licenstillverkning av sina produkter i danmark.

thulinmedaljen instiftades 1944 av flygtekniska föreningen. finns i 

tre valörer: guld, silver och brons. Medaljen i guld skall endast tilldelas 

person som utfört en utomordentligt förtjänstfull flygteknisk gärning. 

efter thulins död ökar problemen för företaget. stora överskottslager 

från första världskriget gör det svårt för företaget att sälja plan. den 

23 augusti 1920 begär företaget sig självt i konkurs.

återuppstod 1922 under namnet förvaltningsaktiebolaget teve. 

tillverkning av bilar, motorcyklar, karosser och inte minst en slädbil.

 efter diverse uppköp och sammanslagningar äger det inte helt 

okända företaget haldex idag resterna av de en gång så stolta 

thulinverken.
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  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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Redaktör’n fortsätter att försöka samla 
Skaraborgs Alfaägare. Detta fjärde 
försök, då han förutom notis på hem-
sidan även per post skickat ut inbjud-
ningskort till traktens klubbmedlem-
mar, samlade sex bilar och 15 personer. 
Tidigare rekord har varit fyra bilar så 
det är på väg åt rätt håll. 
En varm och solig sommarkväll i slu-
tet av juli samlade vi våra nytvättade 
bilar i Töreboda för att i samlad trupp 
fortsätta den sista milen till entusi-
astbilsträffen vid Hajstorp och Göta 
Kanal. Ytterligare en Alfa anslöt  efter 
att vi andra parkerat. Träffen är öppen 
för alla typer av fordon och samlar allt 
från mopeder till lastbilar samt denna 
gång representanter från Alfaklubben. 
Övriga bilar parkerade i den ordning 
de anlände men vi såg till att vi fick 
en plats där vi kunde rada upp våra 
skönheter för att beskådas av övriga 
besökare. Efter en hel del Alfaprat, 
tittande på övriga fordon och det obli-
gatoriska fikandet så sammanfattade 
vi kvällen som lyckad, men med en för-
hoppning om än fler besökare vid nästa 
Skaraborgsträff. Håll ögonen öppna på 
hemsidan för nästa datum.

SKaraborgSträff I haJStorP

text: laRs Ryefalk
foto: laRs Ryefalk och 
eMilia lehRgRafVen

Alforna klara för beskådande.

Alfaentusiaster.

Kan det bli vackrare?

På träffen fanns förutom italienska skönheter även engel-
ska bilar…

och franska fortskaffningsmedel…

samt tyska och engelska småbilar…

och amerikanska kolosser.

Yngre Alfaentusiaster som beskådar tvåhjulingar.

För vissa bilägare räcker inte vägarna till.

foto: eMilia lehRgRafVen

Alfasnacket är igång.

Två äldre skönheter väckte stort intresse bland besökarna.

foto: eMilia lehRgRafVen
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Efter mycket om och men rullar min GTV6 igen. Godkänd 
besiktning och varvvillig motor tarvar långa och många 
turer. Vädret var hyfsat, så det blev en tur till Brostugan 
och Kärsön nära Drottningholm.

Att sitta i en bil som varit avställd sedan 2002 är inte 
direkt avspänning och harmoni. Varje nytt ljud analy-
seras, varje doft katalogiseras och jämförs med tidigare 
dofter från missöden och det här med att njuta av bilkör-
ningen glöms bort.
Givetvis var det kö över bron mot Drottningholm. Jag 
hade dessutom kört bakvägar med en hel del 30-sträckor, 
så tempen hade börjat vandra uppåt. Slår på max värme 
och biter ihop. Rullar in på Brostugans parkering där det 
är fullt med Porschar. Alla tittar när Alfa-sexan mull-
rar, och jag försöker backa in bredvid Classe Lindners 
Bertone så att det ska bli snyggt. Slår av och börjar 
samla ihop lite prylar när jag upptäcker en fin liten rök-
ridå som sakta pyser upp ur grillen på min GTV6. Nosen 

BROSTugAN EN TISDAgSKväLL

hellJuSKoll Från vänster Claes 
Hoffsten med dottern Lea, Erik 
Lindner med nedfälld kapuschong 
samt Martin Atterhall på väg in i 
kylaren på Classe Lindners Bertone. 
Till vänster i bild skymtar Hoffstens 
Alfetta Motronic, till höger artikel-
författarens GTV6.

gubbS Glada miner efter helljus-
kontroll. Från vänster Classe 
Lindner med sonen Erik Lindner, 
Martin Atterhall och Claes 
Hoffsten.

text & foto: staffan eRlandsson

är givetvis vänd mot Porschegänget som intresserat tittar 
på. Tanken som slår mig är att chaufförer av luftkylda 
fordon är fega samtidigt som jag hoppas att min kylare 
inte ska explodera. Fanns det inte vatten i Tyskland förr 
i tiden?

Boven i dramat visade sig vara en finurlig dragning av 
slangen från expansionskärlet som låg monterad dikt an 
mot kylaren där den nötts ner av tidens tand. Lite vulk-
tejp från macken vid Brommaplan löste problemet.

Därefter bidde det fika med vanligt Alfasnack, där allt 
från havererade bromsok till utmattade fälgar och Alfa-
säsongen 2008 avhandlades. Som de kloka och vuxna 
karlar vi är avslutades det hela med lite vetenskap på 
parkeringen. Praktiska prov visade vilka lyktor som 
tänds vid halv- respektive helljus på Bertone respektive 
Alfetta. Så kul kan man bara ha med Alfa Romeo.

Tusentals VW-människor samlas vid en racerbana och 
umgås kring sitt intresse för VW som medelpunkt under 
en helg. Ett besök födde tankar om något liknande för 
Alfa Romeo, eller varför inte Italofiler?
Första helgen i juni samlades VW-entusiaster i Mantorp 
för det 25-årsjubilerande Bug Run. Entusiaster av alla de 
slag fanns på plats, allt från grånande herrar tävlandes 
i sina Formel Vee via veteranbilsentusiaster till dagens 
stylingbenägna nyare bilar. Även för en Alfa-man som 
jag själv var det intressant att vandra omkring. Jag 
hade dessutom guide i form av Calle Elwing, en gammal 
garagegranne som är närmast galen i VW. Det är synd 
att Calle inte fallit för Alfa Romeo eftersom han gjort 
sig känd för renoveringar som resulterar i vansinnigt 
fina bilar.

Lördagen ägnas åt körning på banan. Deltävlingar i 
Formel Vee, dragracing och körning med deltagarnas 
egna bilar sköttes på banan. GTI-klubben körde konba-
na, marknad med reservdelar, kokböcker och annat som 
hör en bilträff till fanns också på plats. Effektmätning 
på en mobil rullande landsväg var ett annat populärt 
inslag.

60-årsfirande VW Sverige ställde upp med nya bilar. 
Bland annat hade nya Passat CC transporterats dit 
för påseende tillsammans med VW:s övriga sortiment. 
Mäkta populärt var inslaget att få åka med som passa-
gerare i en ombyggd Tiguan (mindre SUV) över en kort 
specialsträcka i skogen. 

På området fanns camping, dels vid huvudentrén, dels 
bakom F2-kurvan. En något äldre herre fick bud på 
sin otroligt välrenoverade VW-buss. 500 000 kronor 
löd budet som omgående förkastades. Efter en stund 
dök samma köpare upp igen och hade då höjt budet till 
550 000 kronor, vilket också avböjdes med motiveringen 
att ”nu när jag är klar ska jag väl åka lite också”. Vem sa 
att gamla VW är billiga?
En scen hade byggts upp där liveband uppträdde på 
kvällen. Mobil sauna fanns på plats, liksom limousiner 
byggda på VW Golf Mk I. Kort sagt var det ett härligt 
tempo med galna entusiaster precis överallt. Jag kände 
mig som hemma, förutom att det var ”fel” bilmärke som 
avhandlades. Måste dock erkänna att vissa bubblor fick 
något att börja snurra i huvudet. Ett Beetle-cupbygge 
vore inte helt fel.

En liknande träff för anhängare av italienska produkter 
borde kunna bli en framgång. Skokloster och Tjolöholm 
är det närmaste vi kommer idag, men den rör sig bara 
om några timmar och dessutom saknas den viktigaste 
ingrediensen; körningen!

CAR samt övriga italienska entusiastklubbar kanske ska 
ordna något liknande? Ett evenemang som täcker upp 
samtliga medlemmars intresse-inriktningar? Kanske 
över en helg med bankörning, utflykter för veteranbilar, 
sevärdheter i närheten för de familjemedlemmar som 
inte går igång lika hårt som oss hardcore-entusiaster på 
ett par magnesiumfälgar. Givetvis bör det hela förläg-
gas till en plats som erbjuder ett utbud av aktiviteter/
sevärdheter för övriga familjemedlemmar. Avtal med 
närliggande värdhus för billig logi, importörer av bilar, 
olivolja, mat och vin samt marknad för däck och reserv-
delar vore givet. Självklart ska det vara omröstning i 
olika klasser som bästa renovering och liknande. Mitt 
i alltihopa slänger vi in ett vanligt banmöte med CAR 
Challenge enligt klubbens standard. Återstår bara en 
liten detalj; planering och ansvarsfördelning. 

Erkänn att tanken är lockande, en hel helg med italien-
ska toner, dofter och ljud. Vem plockar upp stafettpin-
nen?

text & foto: staffan eRlandsson

Bug 
    Run

Bud på 550 000 kronor avböjdes. Ägaren/renoveraren vill 
hellre njuta av sitt arbete.

Även de som gillar luftkylda boxermotorer hittar till 
Mantorp.

I bättre skick än ny. Intressant konstruktion över passage-
rardörren.
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Historien börjar 1978 då min blivande svärfar köpte 
ett pågående renoveringsprojekt. Bilen, en vit Giulietta 
Sprint 1962, hade övertagits och flyttats till det rymliga 
garaget i Lycksele där en entusiastisk Olle Rissler ställde 
in den rostiga och nedkörda karossen samt ett antal 
lådor med delar. Olle Rissler var en av ortens tandläkare 
och en allmänt skicklig fritidsmekaniker med många 
projekt av olika sort på gång samtidigt. 

Alfan blev det största av Olles alla projekt och innebar 
bland annat att han inredde en egen verkstad och fick 
lära sig svetsning i tunnplåt. Under 80-talet fortskred 
omfattande rostlagning och plåtjobb. Undertecknad 
kom med i familjen -89 och blev imponerad av det djupa 
Alfa-intresset hos denne då 60 årige självlärde mekani-
ker. Projektet gick nu långsamt framåt - fokus flyttades 
till kromdelar, inredning, bakaxel osv. Besvärliga leder 

gjorde att Olle hade allt svårare att genomföra större 
mekaniska insatser i och under bilen. Kraften lades 
istället på komponenter och inredning. De stora jobben 
med motor och växellåda fick vänta. För att kompensera 
avsaknad av renoverad drivlina införskaffades ytterli-
gare två begagnade motorer och en växellåda. Antalet 
referensobjekt i södra Lappland var begränsat så mycket 
av inspirationen i renoveringen kom via korrespondens 
med hjälp av den numera nedlagda Giulietta-matrikeln 
och senare Klöverbladet. Som så många liknande reno-
veringsprojekt gick arbetet framåt i vågor. Vid varje 
besök av dotter Kristina med familj i garaget beundrades 
den nu röda karossen. Svärmor hade under alla år bistått 
med markservice vid renoveringsarbetet men vid det här 
laget hade hon sedan länge tröttnat på projektet. Även 
om det inte sades rakt ut förstod nog de flesta inblandade 
att Olle aldrig skulle bli färdig med sin kära Alfa. 

2005 avled Olle hastig och oväntat, 72 år gammal. 
Svärmor Maj-Britt erbjöd nu det projekt som pågått i 
många år till den relativt bilointresserade svärsonen, 
dvs mig. Att överta en kaross, några motorer och växel-
lådor samt 20-talet lådor med delar var inte självklart. 
Men efter en kort betraktelse över tingens tillstånd kom 
klarheten. Detta skulle färdigställas. Hur hade vi ingen 
aning om men 25 års slit med renoveringen skulle inte 
lämnas åt sitt öde. Sagt och gjort, projektet flyttades 80 
mil söderut och ställdes i ytterligare ett garage. I detta 
läge tändes min Alfa-låga. Till en början kändes det som 
ett litet värmeljus men i takt med att jag gick igenom 
alla lådor med delar, betraktade den vackra karossen, 
läste Olles Alfa-böcker, gamla artiklar i Klöverbladet 
och verkstadshandböcker mm växte lågan till en rejält 
brinnande eld. Jag var fast. Jag ville bli en riktig alfisti. 
Problemet var nu bara att jag inte hade ett enda hum 
om hur jag skulle få ihop alla delar till en körbar bil. 
Paniken utbröt och jag skrev desperat en fråga på CAR:s 
hemsida om någon visste någon som kunde hjälpa till. 
Inom någon dag hade jag flera svar från engagerade 
medlemmar i klubben. Flera av svaren innehöll tipset att 
vända mig till Torshälla och en välbekant Alfa-verkstad. 

 en giulietta spRint haR åteRuppstått

text och foto: ManfRed MaieR, Uppsala

om du tRöttnat på att läsa om andRas RenoveRingshistoRieR kan du tRoli-
gen sluta läsa häR. å andRa sidan kan du foRtsätt ditt läsande om du vill 
höRa en nYligen fRälst alfa-ägaRes bekännelseR och tacksamhet till en 
boRtgången alfisti föR ett RenoveRingsaRbete som tagit två geneRationeR 
och 30 åR att slutföRa. 

Giulietta Sprint -62 på tisdagsträff 
i Ulva Kvarn utanför Uppsala.

Projektet packades så för sista gången för transport. 
Nästa gång bilen rullade på vägen skulle det ske för egen 
maskin. Verkstadsbesöket tog lite mer än två år, mycket 
pga. av att delar saknades och att andra kunder stod före 
i kön. Under dessa två år trånade jag ordentligt efter att 
får köra. Intresset var på topp och de regelbundna sam-
talen till killarna i Torshälla ingav hopp. Till slut kom 
den magiska dagen i juli 2008 då jag satte mig bakom 
ratten, vred om nyckeln och fick höra det fantastiska lju-
det från motorn som jag så länge drömt om. Hemfärden 
de 15 milen till Uppsala var ren och skär njutning. 

Min egen del i detta projekt har varit relativt liten och 
främst av finansiell karaktär och jag får nu en smula 
oförtjänt skörda frukterna av Olles fantastiska insats 
under 25 år och CC-motors fina jobb och stora kunnande 
i slutfasen. Vår vackert röda, italienska och helrenove-
rade skönhet kommer att köras med stolthet och vårdas 
med omsorg. Inte bara för det bilkulturella värdet utan 
också för att jag är säker på att åtminstone en alfisti 
skådar ner från sin himmel och ler varje gång vi tar ut 
Giuliettan från garaget och tar oss en tur i det vackra 
Uppländska landskapet.

Giulietta Sprint -62 framför 
Uppsala slott.



ningen Road & Track 1977, där den prisas för att vara 
en mycket fin och naturtrogen modell med bland annat 
riktiga wire wheels. 1977 kostade byggsatsen $79, fär-
digbyggd $115. Undrar hur många som finns i Sverige 
idag? Min egen fick jag tag på då ett modellbilsmuseum 
lades ner.

Bland mina Alfor finns en rysktillverkad Giulietta 
Sprint Special. Den är typiskt rysk, det vill säga dålig. 
I gengäld var det ingen välgjord modell, och därigenom 
inte heller dyr att köpa.

Priserna skiljer sig mycket mellan modellbilar och lek-
saksbilar. På bild kan se likvärdiga ut, men i verklighe-
ten är skillnaden enorm. Ett exempel är den blå Alfa 8C 
2900 B Lungo av fabrikat Minichamps som kostade 475 
kr jämfört med den gula modellen av samma bil från Del 
Ray som kostade 39,50 kr.

Tradera är ett ställe där man kan göra klipp – ibland. 
Ena veckan kan bilarna ligga på 6-700 kr, nästa vecka 
mindre än hälften. Det är helt beroende på vem som är 
ute och ”Traderar”. Jag håller mig själv till ett maxpris 
som jag kommit överens med mig själv om.

En del av mina Alfa-modeller har jag köpt på Alfisti.
net. Deras utbud är stort, och handlar man flera stycken 
samtidigt kan man även dela på fraktkostnaden.

Tack till vår ordförande Annica Nilsson för den här arti-
keln. 2006 besökte hon mig, Lasse och Erne i Hudiksvall. 
När hon såg min modellsamling tyckte hon det var dags 
att skriva en artikel i Klöverbladet. Den har ni nu läst. 
Om det var en bra idé kan bara ni avgöra…

Vill du komma i kontakt med mig om Alfamodeller nås 
jag på janeric.lindblom@tele2.se.

vänlIga alfahälSnIngar,
Jan-erIc lIndblom

Gunnar Söderblom från Göteborg. Idag hade P1800:an 
betingat ett värde av 600 kr utan ask, 1000 kr med ask. 
Så blev det med mina leksaksbilar från det jag var liten.

För en del år sedan slog nostalgin till, och jag började 
köpa på mig modellbilar igen. Denna gång var det inte 
för att leka med dem utan för att försöka få tag i någon 
av dessa gamla och för länge sedan försvunna bilminnen 
och samla dem i ett vitrinskåp.
Det är nu mitt Alfa-samlande börjar. Fick kontakt med 
en trevlig kille från Umeå som hade några till salu. Det 
visade sig vara ett flertal Alfor, bland annat Alfetta, 
Alfasud, Canguro och Osi Scarabeo. Alla var tillverkade 
som leksaksbilar, inte samlarbilar. Idag görs mest sam-
larmodeller som är mycket naturtrogna, utrustade med 
backspeglar och andra ”sköra-och-lätt-att-ha-sönder-
detaljer”.

Detta var början på min Alfamodellsamling. Under de 
senaste femton åren har jag köpt på mig ett nittiotal 
olika Alfa Romeo, utöver övriga bilmärken i samlingen. 
Har även köpt nya modeller från tyska Minichamps, 
en firma som gör de finaste och mest prisvärda model-
lerna enligt mitt tycke. Priserna ligger mellan 360-450 
kr stycket. Visst finns det mer eller mindre handgjorda 
modeller i små serier, men de betingar ofta ett pris av 
800 kr eller mer.

I skala 1/18 har jag samlat på mig mest sportbilar 
som Ferrari, Lamborghini och Alfa Romeo. De finaste 
modellerna i den skalan är dels en 1750 GTV, dels en 
Lamborghini Miura samt en Shelby Daytona Coupé från 
Exoto.

En mycket ovanlig modell som faktiskt är en byggsats är 
den Alfa Romeo Monza i skala 1/20 av fabrikat Casadio. 
Den är omnämnd i aprilnumret av amerikanska biltid-
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Från vår duktige korrespondent i Hudiksvall, Jan-Eric 
Lindblom, dyker det åter upp en artikel. Denna gång 
handlar det om ett samlande som är nära besläktat 
med vanligt bilintresse. Fördelen är dock att du kan ha 
din samling i vardagsrummet. Klöverbladet tackar för 
bidraget!
De flesta av oss biltokiga Alfister har som små lekt med 

bilar, jag själv är inget undantag. Tidigt fick jag bilar av 
min syster och svåger. Syrran brukar påminna mig om 
när jag en gång fick något annat än en bil, nämligen en 
helikopter. Jag var i femårsåldern, syrran berättar att jag 
satt och tittade på denna konstiga tingest ett tag innan 
jag helt sonika grep tag i rotorbladen och bröt av dem och 
utbrast – NU! Först då blev det en bil. Att komma här och 
ge mig något annat än en bil, nej det gick inte, bilar har 
alltid varit nummer ett för mig bland intressen, även om 
musiken kommer ganska nära.

Under 50-talet var jag liten och lekte 
med bilar. Det började med plåtbi-
lar av alla de slag. Jag minns inte 
alla, men en modell har jag särskilt 
kvar i minnet - en Ford 1951 med 
batteristrålkastare tillverkad av en 
tysk firma vid namn Guntermann. 
Ett speciellt minne med den bilen är 
ett tillfälle då det var strömavbrott 
hemma. Då fick jag tända strålkas-
tarna på Ford -51:an och lysa med dem 
så att morsan kunde hitta stearinljus 
att tända.
Jag ville ha tag i ett exemplar av just 
den modellen när jag nu i nostalgins 
tecken började samla modellbilar för 
ungefär 15 år sedan. Det visade sig 
inte vara lätt, dels är/var den ganska 
ovanlig, dels är de som finns till salu 

inte billiga så dessvärre har jag ännu ingen i bra skick. 
Däremot har jag ett vrak från en fyndlåda som en kompis 
ropade in på auktion. När jag fick se den väckte minnena 
till liv. Tänkte ett tag att jag skulle sluta samla och försö-
ka renovera den, men efter att ha haft en annons i Classic 
Motor utan resultat så insåg jag det lönlösa i det.
Däremot så ringde en person från Järpås – nånstans 

söderöver – men det var ingen -51:a utan en -49:a. Efter 
en del dividerande om priset slog jag till, så nu står en 
väldigt fin Ford 1949 på plats i vitrinskåpet tillsammans 
med vraket av -51:an.

Under senare delen av 60-talet hade mina modellbilar 
packats ner i kartonger. En tjej på jobbet letade gamla 
modellbilar till sin lille son, så jag passade på att rensa 
ut lite. Sparade ungefär tio bilar, bland annat en Volvo 
P1800 från Tekno. Den, liksom de övriga tio jag sparat, 
sålde jag under 70-talet till den nyligen bortgångne 

Mina modellbilar
text & foto: jan-eRic lindbloM

Alfa GT, Brera och 8C (Minichamps)

Alfa Romeo Montreal, Minichamps.

Alfa Romeo 2900 – blir det mycket vackrare än så här?

Till vänster en mycket välbyggd blå 2900 B Lungo 8C 
(Minichamps) för 475 kr, till höger en billig variant av 8C 
Spider (New Ray) för 39,50 kr.

Giulietta Sprint (Detail Cars), SZ (Bang), SZ ”long heck” 
(Metro), Zagato Junior (Metro).

Giulia Giardinetta Service Car (Progetto), 1900 Sprint 
serie 1 (Metro) samt Alfa Romeo F12 (Progetto).



gäller Alfa, är avbalanseringen av hjulen. Man känner nämli-
gen i ratten om en framhjulet råkar slå någon millimeter fel. 
Många föregångare i MOTOR under den här rubriken framfört 
synpunkter på, att det är lätt och bekvämt att stiga in och ut i 
sina med vidöppna dörrar utrustade märke.
Alfan är inte alls bekväm ur den synpunkten, 
fast det är någonting som jag inte själv tänkt på. 
Jag kränger mig gärna in, bara jag se`n sitter bekvämt, när 
det gäller körställningen timma in och timma ut - - - det gör 
man i Alfan som jag rattat 24 timmar i sträck flera gånger. 
Apropå vad en Alfa Romeo kräver av motorkärlek, så skall jag 
nu inte måla hin på väggen för saftigt, ty jag måste bekänna, att 
min fru och våra två minderåriga ungar – 12 och 8 ”vårar” – i 
mitten av juli kom tillbaka från en semester tripp över drygt 
800 mil (Spanien var sydligaste punkten) och att kärran då 
gått som ett urverk, fast hon rattats av en – det måste erkän-
nas – förarskicklig, men mycket litet i motorer avancerad. Tvärs 
genom storstäder som Paris, Hamburg, München, Bern, Zürich, 
Milano, Barcelona har min fru kört på växel och över tyska 
autostradan påstår hon sig ha varit uppe i 170”knutar”. När kär-
ran kom hem var den felfri och reagerade precis som den skulle 
och alltid har gjort - - - d v s som min ögonsten.
Närapå 10 000 mil har denna Alfa (bodde han i bilen också ? 
an m. Björn Nilsson) körtas av mej (huvudsakligen) och min 
fru. På de milen har den gragit 1,1 liter bensin per mil och 
varit ”sjuk” en gång. Sistnämnda inträffade ett par mil före 
Lausanne i Schweiz under min frus senaste tripp. Då gick en 
oljepump sönder. Sån´t kan inträffa på vilken bil som helst 
oavsett vem som råkar ratta den , så vi skall inte alls beskylla 
min fru för malören. Men vi skall sakligt konstatera, att en 
olycka kan inträffa även på den friskaste. Billigare repara-
tionsräkningar än vad jag haft på denna Alfa-Romeo har jag 
under min 15-olika-bilägar-tillvaro bara haft de åren, jag 
körde Volvo PV 444. Den var aldrig ”sjuk” och skulle den ha 
blivit skadad fick man ju en säck reservdelar för en spottstyver. 

32

nostalgItRippen

33

nostalgItRippen

Åke Seyffarth är väl fortfarande alltför välkänd för en presen-
tation. Men hans meritlista ser ut så här: 22 SM i skridsko, 1 EM, 
Olympiskt Guld ( den ryktbara S:t Moritz-insatsen 1948) och 
silver samt svensk mästare på cykel på 5-milen 3 gånger ger vid 
handen att han är en av de ”stora” i sportens annaler. Numera 
lever han på sina lagrar och sin sportaffär på Hornsgatan  
men håller fortfarande kontakten med idrot-
ten som ledare för våra olympiska skridskoåkare. 
Som bilägare har han hunnit med inte mindre än 14 olika fabri-
kat innan han för några år sedan köpte sin Alfa Romeo. 

Jag har alltid haft bråttom, alltid varit en vän av farten och 
säkerheten - - - i unga år skall det kanske erkännas, att 
jag var mindre nogräknad med det sistnämnda, men efter 
några störtdykningar under pedaltrampartiden, då hjälm-
oskyddad skalle fick tjäna som kofångare vaknade min läng-
tan efter säkerhet och den har sedan vuxit till sig i styrka. 
I avståndsstora Stockholm var bilen under min aktiva idrotts-
tid lika nödvändig som saltet till maten. Utan den nådde man 
inga träningsmarker, nådde ingen is vintertid med mindre än 
att många timmar offrades. Och det hade man som amatör och 
självförsörjande familjefader sannerligen inte råd med. Tack 
vare bilen – det finns många som inbillar sig motsatsen – kunde 
jag hänga med i toppen ett dussin år - - - undra se´n på, att 
jag alltid beaktat bilen som en oskiljaktig vän och underlät-
tare, när det gäller att hinna med så mycket som möjligt. 
Mitt bilägarliv började med en liten Fiat; en sån där som man 
nästan kan stoppa ner i byxfickan. Den fyllde sin uppgift, fast 
pretentionerna så småningom inte fick plats i den lilla lådan. 
Sedan dess har jag via fjorton bilar – amerikanska , franska, 
engelska, svenska och italienska fabrikat – hamnat i en Alfa 

Romeo 1900 C. Den lyckliga tilldragelsen inträffade för drygt 
tre år sedan. (Nåja 25/4 -54 blev han registrerad ägare på bilen, 
anm. Björn Nilsson)
Då hade jag länge kastat blickar på den linjesköna skapel-
sen,  som så småningom fångade mej helt och till slut gjorde 
steget över (från Citroëns mellanmodell) omöjligt att motstå. 
Jag ångra mig inte. Visst är vagnen dyr, (Nypris 36.000:- eller 
som 6 styck Volkswagen. anm. Björn Nilsson), men den är i 
gengäld av hög kvalitet och tillfredsställer alla krav, om man 
undantager lackeringen. När det gäller tillverkandet av lackfär-

ger är italienarna mindre avance-
rade, det måste erkännas. Däremot 
kan dom göra bilar bättre än några 
andra det måste erkännas. Den 
4-cylindriga motorns 100 hästkraf-
ter driver lätt upp det vindsnabba 
blott 100-kilo-tunga fullblodet i 
150 ”knutar” och trycker man gas-
pedalen åt botten till… ja drygt 
180 är det mesta jag hållit, fast 
jag har aldrig buspressat motorn. 
Det är ju sällan man kan utnytt-
ja toppresurserna. I Sverige går 
det ingenstädes men under mina 
sex turer Stockholm- Italien tur 
och retur passerar man ju några 
länder, där vägbyggande följt 
utvecklingen, vilket man tyvärr 
inte med bästa vilja i världen kan 
säga om det svenska vägväsendet. 
Accelerationen är busvass. En sme-
kande tryckning på gaspedalen och 
kärran dundrar blixtsnabbt upp 
i fart.
Nå, är det då inte farligt att åka 
fort? Var det inte nyss i inledningen 
någon, som talade om SÄKERHET? 

Påpekandet stämmer och därmed 
är vi inne på vagnens synnerliga 
storhet.
Konstruktörerna har nämligen inte 
på något sätt varit enkelriktade och 
bara tänkt på farten, utan man har 
byggt ekipaget för säker snabbhet. 
När farten blåser upp i sisådär 160 
”knutar ” krumbuktar sig inte vag-
nen på något sätt . Den vindlar 
sig inte, den skruvar sig inte, utan 
den följer vägbanan lika lugnt och 
tryggt som vid 100 eller 80 eller vad 
som helst. Genom kurvorna rinner 
den lik följsamt som vattnet porlar  
i rännilen och hur vägen än ring-
lar sig fram i slalomsvängar , så 
ligger alltid Alfa som ett fjäll, där 
jag sätter henne. Jag vet precis var 
jag har henne, ty som jag dirigerar 
ratt och gas, arbetar hon slaviskt 
troget. Hon gör inga utflykter. Hon 
viftar eller kastar aldrig stjärten, 
hon gör inga hovnigningar till höger 
eller till vänster, hon står aldrig och 
stampar och gungar som ett fartyg 
i böljig sjö, utan hon flyter tryggt 
fram även om vägbanan är släng-
ig, gropig eller guppig. Därtill är 
bromstrummorna stora och så sinn-
rikt konstruerade i sin effektivitet,  
att man blixtsnabbt får vagnen att 
bromsa in - - - och ändå ligger vag-
nen som ett fjäll på vägen. Kraftiga 
inbromsningar som skulle komma minst 75 av marknadens 
bilar att besöka diket eller snårskogen berör inte Alfan alls. 
Hon kastar inte en gång. Det är något alldeles fantastiskt feno-
menalt.

Det är toppen av trygghet.
Naturligtvis är Alfa Romeo ett märke för verkliga bilvänner. 
Den kräver nämligen omvårdnad och god skötsel. Man måste 
pyssla med henne och alltid se till, att allting är fräscht och fint. 
Det är ingen vagn, som skall stå ute om nätterna, som körs på 
gammal olja, åldriga tändstift eller rattas av nybörjare - - - men 
för motor-älskaren är hon rena rama Drömmen.
En annan sak, som man måste vara grinigheten själv, när det 

text: MotoR och bjöRn nilsson
bildeR: MotoR, pRiVat och bjöRn nilsson

sådan ÄR min alfa Romeo
I anrika tidningen motor utgiven av motormännens riksförbund körde man under år 1955 en artikelserie där diverse kända/
halvkända svenskar berättade om sina bilar t.ex. Knas lindkvist berättade om sin taunus och Kar de mumma om sin riley 
Pathfinder. 
vad har då detta med alfa romeo att göra, jo Åke Seyffarth född 1919 död 1998 då mycket känd skridskoåkare och cyklist 
körde alfa romeo 1900 c Sprint, här är Åkes berättelse om sin bil som den presenterades i motor nr 32 augusti 1955. 
det finns flera ”vårdare” utav det svenska språket i klubben och visst måste ni hålla med om att svensk tidningssvenska 
från 50-talet är underbar, innan du-reform och låneordsexplosion. nu åter till forntiden… hej på dig broder, hur mår broder?

Seyffarths Alfa Romeo är en mycket vägsäker och snabb vagn, men så har den brom-
sar dimesionerade därefter. (Från Motor)

Karossen är specialbyggd av den välkända ”skräddarfir-
man” Touring som kan åstadkomma vackra linjer,  men 
däremot är lackeringen inte så bra. (Från Motor)

Däcken som sitter på bilen sitter fortfarande på fälgarna, 
Någon som vill lägga ett bud?



Så långt Motor från 1955.
Då var det fri fart, legio med urusla bromsar och billig ben-
sin, men kärleken till Alfa Romeo fanns då precis som nu. 

Vad finns det att säga om bilen i artikeln då?
Den var fjärran från vanlig det tillverkades ca 950 
likadana(Serie 1 Touring kaross)  tre av dem kom till Sverige. 
Vidare fanns det flera olika Touringkarosser samt Pininfarina 
och Zagato byggen mer om dem en annan gång.
Bilen i artikeln tillverkades 1952 registrerades ny i Eskilstuna 
maj 1953, placerade sig bland en massa Porschar som 4:a i 
Seriesportvagnsklassen över 1.300 cc  i 1953 års Midnattsolsrally, 
kom så småningom till Norrland där förfallet accelererade. 
När orginalmotorn frös sönder påbörja-
des en konvertering till V8 drift och sidepipes…. 
Bilen ställdes av julen 1964 och har varit på G som renoverings-
objekt sedan dess, är nu mycket sönderskruvad och okomplett 
boendes sedan några år  hos undertecknad i Trelleborg.
Needless to say delar, tips om delar, historia och så vidare är 
alltid utav intresse.
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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.

Klo verbladet_210x297.indd   1 08-01-18   10.16.45

Före detta cykel och sridskostjärnan, numera sporthandla-
ren Åke Seyffarth tillsammans med hustrun, som även hon 
kan bemästra Alfans snabba hästkrafter (Från Motor)

Norrland troligen runt Kalix någon gång 1958-1962 nume-
ra Röd.

Midnattsolsrallyt 1953, Lackerad i Mörkblått

Trelleborg 
härom året, 
Nu skall det 
vända.



36

stcc

37

stcc

Många av oss sitter som klistrade framför teven en 
tidig sommarsöndag i juni. Mattias Andersson med sin 
156:a visar framfötterna i STCC-tävlingen på Knutstorp 
och är på väg mot andraplatsen. Robert Dahlgren i sin 
Hisingetraktor är märkbart långsammare och Mattias 
letar efter rätt ställe att passera till andraplatsen i racet. 
Fem varv kvar och det ser ut som lätt omkörning där 
Mattias är nästan helt förbi Dahlgren då Volvon brutalt 
girar rakt in i 156:ans bakflygel. Resultatet är ett hårt 
besök i räcket för Mattias och hans bil med delar som fly-
ger både till höger och vänster. Slut på den vackra sagan 
i Skåne och när skadorna på bilen utvärderas så står det 
klart att detta kommer att kosta – både tid och pengar.

italienbesök

På klubbens forum är upprördheten tydlig och ”olyckan” 
och dess konsekvenser diskuteras livligt. Så småningom 
står det klart att det krävs ett besök i Italien och i runda 
siffror drygt 400 000 kronor att reparera den röda 
Madonnan. Efter att ha diskuterat problemet med kom-
pisar kastar Patrik Gudmundsäter ut idéen att villiga 
medlemmar och andra besökare på klubbens nätforum 
kanske kunde bidra med några kronor var för att hjälpa 
det ekonomiskt hårt pressade teamet. Skadan motsvarar 

ju trots allt nästan en sjättedel av hela årets racingbud-
get på 2,5 miljoner. Andra skribenter på nätet håller 
med och allas vår kassör erbjuder sig att administrera 
”insamlingen”.

Stödet växer allteftersom, både moraliskt men också 
ekonomiskt och tiotusenkronorsnivån passeras rätt 
snart. Vid ungefär samma tid planerar klubbens östgö-
takontingent en uppföljning av vårens lyckade Östgöta-
touring och Georg von Boisman föreslår att ett besök 
i Mattias garage skulle vara ett trevligt alternativ. Jag 
ringer Mattias som har hört talas om insamlingen och är 
rörd av stödet som han känner från klubben och Alfisti 
runt om i landet.

gaRagebesök

Mattias bjuder in oss till sitt racinggarage i de sydöstra 
delerna av Linköping och vi kommer överens om ett 
datum i mitten av augusti. Trots att det är mitt i semes-
tertider så anmäler ett trettiotal medlemmar sitt delta-
gande och flera andra beklagar att de inte har en chans 
att delta, just därför att det är mitt i semestertider! En 
regnig sensommarkväll samlas vi hos Mattias, som precis 
lyckas sopa golvet i sitt välordnade garage innan horden 

stiger in. Under en knapp timme börjar 
Mattias att berätta om sin bakgrund och 
karriär som, inte överraskande, star-
tade med go-cart vid en ung ålder och 
sedan fortsatte i diverse formelbilsklas-
ser, både i Sverige och Europa men 
även supportserier till formelbilsserien 
CART i USA. Efter återkomsten till 
Europa hamnar Mattias så småningom 
i STCC-serien. Efter några vilsna år 
med andra märken, under bland annat 
Picko Trobergs överinseende, hittade 
han hem till 2004 års säsong då han 
för första gången rattade en 156:a för 
Team Italienska Bil. 2006 blev han 
sin egen med MA:GP, fortfarande i 
en 156:a. Inför årets säsong lycka-
des han lägga vantarna på James 
Thompsons 156:a från WTCC 2007, 
byggd av N.Technology. Den var 
långt ifrån gratis men Mattias kände att den 
också skulle ge chanser att vara med och slåss i täten och 
därför värd investeringen. Det har ju också inneburit ett 
rejält lyft och en framgångsrik säsong – fram till kata-
strofen på Sturup.

stoRa kostnadeR

Efter att ha berättat om sig själv och givit en inblick 
bakom kulisserna och spelet inom STCC och dess regler 
fortsätter Mattias att berätta lite om den utrustning de 
släpar runt till de olika banorna. Ett bra exempel på de 
kostnader som det rör sig om är den hjulmutterdragare 
som teamet skaffat inför säsongen. Det är en amerikansk 
maskin av samma sort som den som används i NASCAR-
serien i USA och priset ligger i storleksordningen 15 000 
kronor! Vi får också en ljuddemonstration och när 

text: bo M. hasselblad

Emil, en av Mattias mekaniker, drar igång den är ett 
gott råd att hålla hårt för öronen. Emil ger oss också en 
demonstration av ett hjulbyte i racingtempo på den rigg 
som finns monterad på trappan för träning. Det är inte 
svårt att förstå att däckbytarnas armar och rygg värker 
ordentligt efter ett övningspass!

Efter inledningen får vi möjligheten att ställa frågor 
och de är många och initierade. Vi talar om själva täv-
lingssäsongen men det blir ju också en hel del frågor om 
bilen, däcken, bränslet, depåutrustningen och allt annat 
som vi är nyfikna på. Mattias, tillsammans med pappa 
Hans (som körde den skadade bilen till Italien i ilfart) 

KATASTROF MED guLDKANT

STCC AB, Ostgotagatan 100, 1164 STOCKHOLM

Användarvillkor | Om Cookies

STCC PRO SUPERBIKE JTCC CARRERA CUP

Sök

 Kategori: STCC

26 aug 2008 Jan “Flash” Nilsson vs. Kenny Bräck i konbana

25 aug 2008 Ny motor för Tobias Johansson
22 aug 2008 Nära ska bli seger för Andersson den här gången

22 aug 2008 Sponsoraktivitet på Barkarby
21 aug 2008 Rudholm och Björk inför ny duell

15 augusti 2008 16:05

Bidrag värmer AnderssonPå söndag är det dags för STCC på Gelleråsen – som vanligt med Linköpings Mattias

Andersson på startlinjen.
STCC-stjärnan kommer i samband med tävlingen få en gåva från

Club Alfa Romeo. Efter de omfattande skador Anderssons Alfa

Romeo drog på på Sturup Raceway i slutet av juni beslutade sig

Club Alfa Romeo för att samla in pengar för att stödja
Anderssons team.
Sedan dess har många av klubbens 2 000 medlemmar bidragit.

– Det skall ses som en solidaritetshandling från våra medlemmar

som är imponerade av Mattias körningar, säger Bo M
Hasselblad, sekreterare i klubben.
Mattias Andersson säger:– Jag är mycket glad över det stöd jag känner från
klubbmedlemmarna. Känslan att vara påhejad värmer mig
verkligen.

SENASTE NYTT

Mattias berättar om sin bakgrund.

Mattias beskriver hur vågarna används för att balansera 
bilen, med Emil som suppleant.

Från STCC:s hemsida.

Rejäla bromsar krävs 
för att få stopp på 
Mattias Alfa.
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MÖTET
text: Micha foRsgRen

Söndagen den 17 augusti åkte undertecknad med 
fästmö Catarina och kompis Barbro till Gelleråsen 
och STCC för att överlämna en check till allas vår 
favoritförare Mattias Andersson. Checken var det 
sammanlagda resultatet av insamlingen till förmån 
för Mattias som dragit igång efter att den (”#%/( 
Volvon kört på honom på Sturup tidigare i år. Det var 
en stor ära att tillfrågas som representant för klub-
ben under detta uppdrag, speciellt som en pressrea-
lese hade gjorts och både STCC samt Johan Thorén 
från SVT:s race visat intresse för att göra någon 
utveckling av det hela. 

På fredagen hade jag gjort en bra sak och en dålig. 
Det förstnämnda var att jag lyckats tvinga en tryck-
are att producera en gigantisk check i plast på två 
timmar utan förvarning, det andra var att jag fick 
ögoninflammation efter att hela veckan ha slipat för 
mycket utan skyddsglasögon, typiskt mig. Man vill 
ju inte se ut som en nyvaken missbrukare om man 
ska representera Alfaklubben i TV så jag lyckades 
övertala fästmön om att sätta på sig klubbtröjan och 
följa med som reserv. 

Hur som helst så enades Mattias och jag om att 11:15 
skulle bli en bra tid att göra det hela och att vi skulle 
ses utanför hans tält då. Det gick inte som planerat 
dock eftersom Mattias oturligt nog körde sönder en 
drivaxel på morgonens warm up. 11:15 var tältet 
alltså fördraget och bakom skynket skruvades det 
ivrigt för att få ihop bilen igen. Framför skynket stod 
vi och oroade oss för tävlingen jämte SVT:s Johan 
Torén. Den röda madonnan (som media kallar henne) 
rullade till sist ut vid 11:45. TV var borta men vi var 
glada att se den fina bilen i körbart skick. 

Vi fick dessutom några minuter med Mattias samti-
digt som hans team brottades med en för låg bil efter 
reparationen, det slutade med att -av ljudet bakom 
skynket att dömma- de filade ner framsplittern till 
önskad höjd. Och ett bra jobb måste de ha gjort för 
den gick som ett troll och kvalade in på fjärde plats 
med höga 1:06 tider. (För er som inte har någon refe-
rens så kan jag jämföra med min egen bil som jag 
tycker är snabb på 1:17. Då är alltså Mattias över 
mållinjen 10 sekunder före mig på ett varv, huga-
ligen.) Racet var spännande som tusan och slutade 
riktigt bra med en välförtjänt fjärdeplats. 

Det är faktiskt så enligt min mening att lite mer 
depåträning och en pyttegnutta tur sätter MA:GP 
bland de allra bästa i startfältet och det dröjer nog 
inte innan de står på pallen. Nu har han ju dessutom 
en snygg klubblogga på bilen och verkar riktigt 
glad över att ha kommit lite mer in i klubbens fina 
gemenskap.

och andra medlemmar av teamet, svarar tålmodigt på 
frågorna och demonstrerar också gärna.

dekaltRiMMaR

Mattias tar emot klubbens dekal som han redan berett 
plats för på respektive framflygel. Med andakt sätter 
Mattias dit den och den gula triangeln ser väldigt ele-
gant ut mot den Alfa-röda lacken. Den kommer att sitta 
där säsongen ut som en påminnelse och ett tack till klub-
ben och de medlemmar och supportrar som hjälpte till 
när olyckan var framme.

Efter drygt två timmar är det hög tid för oss Alfisti 

att dra vidare och låta Mattias och hans team fortsätta 
arbetet. Direkt efter vårt besök har Mattias kallat till 
teammöte inför tävlingarna på Gelleråsen under helgen 
därpå.

Vid tävlingen Gelleråsen hölls en ceremoni före grid sho-
wen på söndagen och en check med de insamlade medlen 
att delades ut. Micha Forsgren representerade klubben 
och arrangerade för en check, modell större, som gjorde 
sig väl på bilder. En press release skrevs och skickades ut 
och kontakter togs med media som varr både intressera-
de och imponerade av klubbens initiativ och uppslutning 
bakom ”vår” förare. Under en period fanns informatio-

Däckuppsättningen inför helgen race.

Riggen för däckbytesträning.

????? Snyggt!

nen till och med som förstasida på STCC:s egen hemsida. 
Micha skriver separat om besöket på Gelleråsen och 
överlämnandet av checken.

Mattias och klubben har också börjat bolla idéer om hur 
vi, i framtiden, kan bygga vidare på den relation som 
skapades genom katastrofen på Sturup.

Kontrollmätning av bilen markfrigång.
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Till tävlingarna därefter gick deltagarantalet ner för att 
under resten av säsongen ligga på strax över elva i snitt 
med ett riktigt bottennapp på Knutstorp där startfältet 
rymde åtta ekipage.
Jag tror dock att vi kan se framtiden an med tillförsikt 
då både vilja, entusiasm och framför allt kvalitén finns 
där.

UppdateRade VagnaR inföR 2008

För att nämna några av dessa så hade Micha Forsgren 
bytt ut sin V6: a mot en 2-liters turbofyra som under de 
första åren fanns att tillgå i just 164.Motorn har genom-
gått kraftig uppdatering och lämnar nu respektingi-
vande 286 hk.
Sargon Issa hade jobbat vidare med sin kompressorma-
tade 156 TS 16v och bromsat den till 300 hk.
Niklas Rosengrens Alfa 75 3,0 fick med hjälp av klas-
siska trick som portning, vassare kammar, sprut, insug 

och avgas fått ut närmare 220 hk. 
Bröderna Mobergs båda 156TS har uppdaterats med kol-
var, kammar, insug, avgas, portning och motorstyrsys-
tem från svenska Civinco vilket resulterat i effektökning 
från 180 hk till cirka 210 hk. 

pReMiäR gelleRåsen

Det blev en bra start på säsongen med två täta och hän-
delserika race. 
Dagens utropstecken blev Micha Forsgren som hade rik-
tigt bra fart i sin 164. Från att under tidigare säsonger ha 
legat lite längre ner i fältet var han helt plötsligt längst 
fram. 
Det kanske mest spektakulära under helgen var när 
Emil Löveryd fick motorproblem vilket resulterade i 
olja på banan i ingången till Ejes kurva och ett rejält 
rökmoln. 
Tyvärr fick vi inte se vare sig Sargon Issas eller Markus 

Club AlfA Romeo ChAllenge 2008
Mobergs 156:or på banan då ett brustet motorfäste res-
pektive ett trasigt insug gjorde att de inte kom till start.

andeRstoRp

Bara två veckor senare var det dags för Anderstorp med 
sina långa rakor. De flesta hade nog väntat sig att Micha 
Forsgren skulle dominera både kval och race. Så blev 
dock inte fallet utan det var istället Markus Moberg som 
tog polen före lillebror Johan Moberg.
Lagom till första racet började det regna rejält. Trots den 
hala banan avlöpte racet helt utan någon fysisk kontakt.. 
Det andra racet blev ett race på torr asfalt. Johan Moberg 
fick problem med växellänkaget men lyckades trots det 
ta sig i mål på en andra plats i klass 2 i första racet. Även 
Jens Roos knep en andraplats i första racet, dock i klass 
tre. Han drabbades dessvärre av en knäckt drivaxel och 
kom inte till start i andra racet. Micha Forsgrens täv-
lingshelg slutade en bit ner på rakan under tidsträningen 
i ett stort rökmoln med en vevstake genom blocket.

Ring knUtstoRp

Ring Knutstorp visade sig från sin bättre sida denna dag 
och trots att regnet stundvis hängde i luften var det torr 
bana hela dagen.
Tyvärr var det stora samtalsämnet denna helg det svi-
kande deltagarantalet. Ring Knutstorp som ligger illa 
till i ena änden av landet har alltid haft svårt att locka 
Challenge-ekipage och i år var det inget undantag. 
Lägg till detta att Micha Forsgren inte hunnit bli färdig 
med sin 164: a och Hans Bjurman som på grund av famil-
jeåtaganden inte heller kommit ut på banan igen så var 
det ett faktum att startfältet endast innehöll åtta bilar.

kinnekUlle Ring

Kinnekulle kom som vanligt att bjuda på riktigt bra 

race. I första racet med inte mindre än sex bilar i tät-
klungan! Racingen var så tät att något så ovanligt som 
plåtkontakt uppstod. Johan Mobergs bakdörr och Micha 
Forsgrens front blev lite tillstukade men båda kunde 
fullfölja dagen utan några större problem. 
En mycket lyckad tävlingsdag, inte minst för de ban-
mötesdeltagare som inte själva deltog i Challenge utan 
bjöds på racing av yppersta klass.

MantoRp paRk

Mantorp bjöd på något så ovanligt som regn under klub-
bens banaktiviteter. Det regnade ordentligt fram till 
första racet då nederbörden upphörde, och båda racen 
kunde genomföras med bara fuktig asfalt och relativt 
bra sikt.

text: Jörgen erIKSSon
red: Staffan erlandSSon

2008 vaR säsongen då challenge skulle bli en stoR seRie. nitton 
anmälda till föRsta deltävlingen på gelleRåsen gav föRhoppningaR 
om att detta skulle bli det bästa åRet hittills.

Prisutdelning på Anderstorp. Från vänster Kristoffer 
Edström, Niclas Rosengren och Claes Hoffsten.
foto: Mattias aRVidsson

Bröderna Moberg bakom depån på Mantorp. foto: chRis Moliis

Delar av Challenge-gänget samlade på Kinnekulle. Från vänster Kristoffer Edström, Niclas 
Rosengren, Mats Forssén, Benny Steen, Micha Forsgren, Jörgen Mälargård, Johan Moberg, 
Markus Moberg, OKÄND och Patrik Ragnmark. foto: Mattias aRVidsson
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 uPPROP CHALLENgE 2009
 

Nu börjar planeringen för klubbens egen racingserie CAR Challenge 2009. Vill, ska eller hoppas 
du köra behöver vi dina uppgifter för att skicka information mm.
Skicka namn, mailadress, telefonnr och bilmodell till micha@widrik.se eller ring och berätta 
om dina planer 070-316 25 78
 

mIcha forSgren #33 (röd 164)
SammanKallande I förargruPPen

Nr Namn Gelleråsen 1 Gelleråsen 2 Anderstorp 1 Anderstorp 2 Knutstorp 1 Knutstorp 2 Kinnekulle 1 Kinnekulle 2 Mantorp 1 Mantorp 2 Ackumulerat

9 Niclas Rosengren 6 6 8 10 10 10 10 10 8 8 86

78 Kristoffer Edström DNS DNS 6 6 8 8 8 6 4 DNF 46

33 Micha Forsgren 10 10 DNS DNS -- -- 6 8 6 10 50

155 Claes Hoffsten 8 8 10 8 -- -- (5 varv) DNS 10 6 50

19 Erik Johansson 4 4 -- -- -- -- DNS DNS DNF 4 12

62 Emil Löveryd (7 varv) DNS 4 4 -- -- -- -- 8

66 Hans Bjurman DNS DNS -- -- -- -- -- -- 0

95 Sargon Issa DNS DNS -- -- -- -- DNS DNS 0

21 Johan Moberg 10 10 8 DNS 8 8 10 8 8 8 78

7 Marcus Moberg DNS DNS 10 10 10 10 8 10 10 10 78

71 Mats Forssén (4 varv) DNS 6 8 6 6 6 6 6 6 50

16 Jörgen Mälargård 8 8 -- -- -- -- -- -- 16

45 B Å Wendelin -- -- -- -- -- -- 4 4 8

6 Patrik Ragnmark 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 96

72 Jens Roos 10 10 8 DNS 8 8 8 8 8 DNF 68

105 Johan Hellsten DNS DNS -- -- 6 6 4 4 DNS DNS 20

58 Benny Steen 2 2 -- -- -- -- 6 6 6 8 30

84 Dag von Bothmer 6 6 -- -- -- -- -- -- 12

99 Claes Hindemith 4 4 -- -- -- -- -- -- 8

22 Robin Appelquist DNF 6

13 Mats Strandberg DNS DNS -- -- -- -- -- -- 0

Första helgen i september var det dags för den traditio-
nella Mantorps-finalen på banmötessäsongen, med lika 
traditionell samling kvällen innan på Sjögestad Motell. 
Årets upplaga bjöd på lite dramatik under förmiddags-
passet eftersom regnet, som började som ett stilla dug-
gande, stadigt tilltog och som värst stod det som spön i 
backen, eller på banan. Trots en hel del avåkningar och 
bärgningar var det bara en bil som blev lite tilltygad och 
inga personskador.
Mattias Andersson, under en tävlingsfri helg i STCC, 
fanns på plats under förmiddagen och fungerade som 
bantaxi. Passagerarna var mäkta imponerade av Mattias 
körning i en standard 159:a och han bjöd också på en del 

SEgLATS PÅ 
MANTORP

insikter i hur man tacklar Mantorp på snabbaste sätt. 
De spårval han har blev också föremål för diskussioner 
under resten av dagen. Att de fungerar är uppenbart då 
han nästa närmade sig varvtiderna som våra Challenge-
förare har – men i en standardbil, som sagt.
Robin Appelqvist, från JTCC, var med hela dagen och 
hade även familjen med sig. Pappa Bengt var mest upp-
tagen i garaget eftersom bränslepumpen i Robins bil 
trilskades och behövde bytas. Det hjälpte och i sista 
Challenge-heatet, där Robin var med som inbjuden del-
tagare, lyckades han knipa en av pokalerna. Det var kul 
att Robin på plats och jag tror att även han tyckte det var 
en skojig dag.
Lite bilder från dagen finns med och med detta avslutar 
vi årets säsong. Planeringen har redan börjat för 2009 
och vi återkommer med mer information om program-
met senare. Ta det nu lungt under vintern, ta tillfället i 
akt och fixa det där som gör att bilen styr in bättre eller 
bromsar utan fade så ni är klara när snön smälter och 
banorna öppnar igen.

Mats Forssén forsar fram i sin GTV6 3,0 24V.
foto: chRis Moliis

Från vänster Marcus Moberg, Åke Nyberg, Claes Hoffsten 
och Mange Lindberg utbyter visdomsord i depån på 
Kinnekulle. foto: Mattias aRVidsson

Club Alfa Romeos alldeles egna Bernie Ecclestone 
- Mattias Arvidsson – klistret som håller ihop 
Challengeserien. foto: Mattias aRVidsson

Micha Forsgren före Patrik Ragnmark på Mantorp.
foto: chRis Moliis

Patrik Ragnmark inför tidsträning på ett regnigt Mantorp.
foto: Mattias aRVidsson

Rolf Carstens, Robin Appelqvist, Bo M Hasselblad 
och Annica Nilsson med hund studerar förslag om hur 
Challengeserien kan utvecklas.    foto: Mattias aRVidsson

Regnar gör det dock under tidskvalen där Micha Forsgren 
åker av ordentligt i slutet av drag rakan. Han lyckas 
genom en superinsats av frivilliga sanera bilen från alla 
leca kulor, skruva ihop allt och kommer till start, men 
får i avsaknad av kvaltid sista startposition.

Det var året som gick i Club Alfa Romeos Challengeserie. 
Några gubbar försvann, någon tillkom. Det ska bli spän-
nande att se vad 2009 kan ha att bjuda på då det finns 
åtminstone ett par bilar till salu och en som redan bytt 
ägare. Vi har även Issas kompressormatade 156:a som 
snart kommer ut på banan. Klöverbladet återkommer 
med senaste fakta till nästa nummer.



Robin Appelqvist Jtcc 2008

text: Robin appelqVist
foto: MaMMa appelqVist och Racefoto

45

motorspoRtmotorspoRt

44

göteboRg city Race
Mycket spännande att få köra på Sveriges första stadsbana. 

Fredags-morgonen kom och det var dags för första testet på 

dagen. Det kändes lite nervöst för skulle man missa inbroms-

ningen i någon kurva (utom den första) fanns det en risk att man 

totalförstörde bilen i de hårda murarna. Kände att under första 

testet att det nog var bäst att ta det lugnt och försöka lära sig 

banan. Det var en härlig men samtidigt nervös känsla, murarna 

som ramade i banan fick det bitvis att kännas som om man kör i 

en tunnel. Många av kurvorna är ”blinda” på grund av murar-

na. Och som sagt - det fanns inte många avåkningzoner.

Under andra testet började jag ta i. Det kändes svårt. Även om vi 

hade gjort i ordning motorn så hade jag inte väghållningen och 

jag körde in på en 19:e plats men jag kände också att jag kunde 

köra snabbare om jag bara vågade. Det är viktigt att kvala bra 

här, eftersom omkörningsmöjligheterna är få på denna bana. 

Jag tog i så mycket som jag kunde, jag fick till och med gå in 

i depån för att ha slagit in ytterbackspegeln i muren, men jag 

hade svårt att hänga med de andra förarna. De kunde bromsa 

mycket senare än vad jag kunde och när jag prövade att bromsa 

på samma ställe som dom andra fick jag åka i avåkningzonen 

som tack och lov fans där i första kurvan. Jag lyckades inte alls 

hålla bilen i kurvorna så jag kvalade in på en 21:a plats utav 23 

förare.

Missnöjd efter kvalet försökte jag köra upp mej men hade ingen 

chans. Jag körde så fort det bara gick med Alfan, lyckades få 

några placeringar under bägge racen när andra förare bröt, en 

20:e och en 16:e plats blev resultatet. 

Slutsatsen från Göteborg City race var blandat - det var en kul 

bana och massa folk men ingen bana som passade mej och min 

Alfa (inte den här gången i alla fall).

stURUp
Nu var vi tillbaka på den skånska banan och jag hade förvänt-

ningar på att den här tävlingen skulle bli min bästa eftersom 

att jag nu hade en uppdaterad motor, som jag hoppades skulle 

göra mycket.

Första testet blev en liten besvikelse då jag förväntat mej en 

högre placering än en 17:e plats. Men det blev till att ställa in 

bilen så att den passade denna knixiga bana. Precis innan vi 

skulle åka ut på kvalpasset så var det bara mörka moln runt 

Sturup och jag fick ordern av min pappa och teamchef att inte 

ligga och värma däck utan att försöka sätta en bra tid på torrt 

innan regnet kom, så det gjorde jag och mycket riktigt kom reg-

net efter ett varv så jag fick en 13:e plats och sen på regnet hade 

jag topp 5 tid. Det här såg bara ljust ut. 

Vi lineade upp för race 1 och jag såg fram emot att få köra 

och tänja på mitt personbästa. Vi visste inte om det skulle bli 

blött eller torrt men vi valde en inställning för torrt och det 

var torrt… på vissa ställen, så jag hinner några kurvor innan 

jag plötsligt får en jättesladd, jag får ge fullt rattutslag för att 

överhuvudtaget hålla mig på banan och får då se några bilar 

passera mej. Håller sen placeringen och kör in på en 17:e plats 

och är väldigt missnöjd med det. Det tog någon timme innan 

ilskan lagt sig. 

I race 2 var jag taggad till att köra upp mej. Starten går, jag lig-

ger på yttern då två bilar kör ihop framför mig. För att undvika 

dem får jag väja ut i det smutsiga partiet. Kommer i alla fall ut 

på banan igen på en 16:e plats, där ligger jag sist i en klunga på 

tre bilar och jag ser i backspegeln hur dom bakom börjar ta in 

på oss så jag tänker att jag måste om dom här innan dom andra 

kommer i fatt. Peugeoten närmast framför ligger och kör väldigt 

defensivt men jag hittar en lucka i en kurva där alla verkar 

glida ut och jag tar sen en efter en i samma kurva och snart har 

jag en lucka på flera billängder. När målflaggan tas fram kör jag 

in min Alfa på en fin 13:e plats som senare blir en 12:e plats då 

Kristoffersson blir diskad för olovligt bränsle och jag tar mina 

första JTCC poäng! 

falkenbeRg
Västkustloppet är sista tävlingen innan semesteruppehållet. 

Det visade sig vara en väldigt snabb bana, jag hade endast två 

bromspunkter på hela banan med en medelhastighet på 122 

km/h vilket är mycket i JTCC. 

Första testet på banan gick sådär, 18:e tid. Jag hade aldrig kört 

här tidigare, men jag måste säga att det var den roligaste banan 

jag kört på. Till kvalet gjorde vi lite ändringar och hoppades på 

en bättre tid men vi visste också att det skulle bli svårt eftersom 

det är en motorkrävande bana och att Alfan inte är den motor-

starkaste. Ute på banan kändes det bra men det blev bara en 17:e 

plats (av 25 startande) vilket jag inte var så nöjd med.

När det drog ihop sig till race 1 så var det regntungt men fortfa-

rande torrt på banan så vi gick ut på torrinställningar. Starten 

gick sådär, då det är en smal bana och allt börjar med en tajt 

chikan, så hann jag bara om någon bil. Sen helt plötsligt efter 

några varv så öppnar himlen sig. Det regnar så mycket så att 

vindrutetorkarna inte hjälper och det dröjer bara någon kurva 

innan det börjar flyga bilar framför mig. Jag tog det lugnt och 

körde på så fort det gick men på grund av alla avåkningar kom 

safetycar ut. Då kom nästa problem... fläktsystemet slutade 

fungera! Så när safetycar åkte in och fältet släpptes såg jag näs-

tan ingenting på grund av all imma i bilen, när kurvorna kom 

såg jag inte dem förrän jag var bara någon meter framför, men 

jag lyckades trots det hålla skapligt tempo och bilen på banan. 

Jag tog in Alfan på en fin 10.e plats med 2:a bästa tid i regnet! 

Jag var nöjd med den insatsen. I race 2 så var jag taggad till 

tusen och med en 10:e startposition var målet att ta mina första 

JSM poäng som delas ut åt dom topp 8.

När den röda lampan släcktes blev det väldigt trångt, jag valde 

yttern men mitt inne i svängen får jag en riktig smäll bak och 

sedan så får jag en på framhjulet, bilen blir väldigt instabil och 

den vinglar fram och tillbaka på rakan så jag tappar alla bilar 

och ligger långt ner i fältet när sedan navet till framhjulet loss-

nar pga av smällen i starten så jag får vika åt sidan och kolla 

klart på racet från sidan av banan. En blandad tävling med 

nya fina JTCC poäng och ett personbästa-resultat i första och 

tvingas bryta i andra.

knUtstoRp
Uppehållet är äntligen över och vi är tillbaka till Skåne och 

Ring Knutstorp, en bana som jag tycker är riktigt rolig. Dags för 

test och jag hoppades att den här banan skulle passa bilen, men 

så var inte fallet, det gick inte fortare än på någon annan bana. 

Det blev en 17:e plats. 

Till kvalet ställde vi om bilen lite och så försökte jag pressa både 

bilen och mig själv ytterligare, jag var medveten om att chansen 

till en bra placering var liten. Men dom nya inställningarna på 

bilen visade sig vara helt fel, det tillsammans med att det var det 

gulflagg nästan hela kvalet så det blev en 20:e plats. 

Till racet var det nya inställningar av bilen, jag var besviken 

över kvalet men ändå taggad till att ta placeringar. Dom röda 

lamporna släcktes och jag fick en bra start, jag fick ut lite i 

gräset för att kunna köra om när jag plötsligt såg hur en bil 

framför sladdar ut och slår i muren på rakan, alla tvärbromsar 

och en annan bil snurrar mitt på rakan men eftersom jag ligger 

på yttern så gasar jag bara på och kommer förbi och ur första 

sväng på en 11:e plats. Då kommer safetycar ut vilket kändes 

skönt just då efter den starten. Men när safetycar går in så blir 

det tufft, jag får köra väldigt defensivt då jag har en mycket 

motorstakare Golf bakom mig. Jag lyckas rycka lite i de kurviga 

partierna för att sen bli uppåkt på rakan. Det håller tills sista 

varvet när Golfen (Tommie Lööf) får en bra utgång till rakan 

och lyckas runda mig på utsidan i start kurvan, jag har inget 

att sätta emot. Jag är svettig men ändå nöjd när jag kör i mål. 

Från 20:e till 12:e!

Till race 2 var jag ganska nervös med tanke på att jag från 12:e 

startplats hade många snabbare förare bakom mig. Starten 

går och jag kör igen på yttern och lyckas även nu ta någon bil 

i starten, men sedan i nästa kurva blir det en sammanstötning 

och en Golf (Kristoffersson) flyger ut och slår i räcket. Det blir 

gulflagg och jag vet att det kommer bli safetycar och slår av lite, 

men det uppfattar inte några andra (närmare bestämt 3st) som 

kör om mej på gulflagg. Den sista inser misstaget och backar av 

så jag får tillbaka en placering men inte de två andra och jag 

vågar inte köra om dem när safetycar är ute. Nu låg jag på en 

9:e plats och hade med andra ord legat på en 7 om jag inte blivit 

omkörd! I omstarten går det bara någon kurva innan jag tap-

par en plats ner till 10:e men sedan kämpar jag hårt och lyckas 

behålla 10:e platsen i mål som gav mej en poäng i JSM (då två 

förare är för gamla och inte får tävla om Junior-SM titeln) och 

jag tar även flera poäng i JTCC. En helg som såg ut som att bli 

en dålig helg blev till slut bra.

I skrivande stund har vardagen kommit ikapp mig. Skolan har 

börjat och jag bor i Mjölby igen. Helgen som var åkte vi till 

Mantorp och körde på Club Alfa Romeos banmöte. Förutom en 

hel del regn så var det mycket kul. Många fina bilar kom dit och 

det var verkligen kul att se dem köra (jag tyckte dock lite synd 

om han som kom in med en ganska bucklig Fiat). 

Jag fick tävla i Challenge-serien med blandat resultat, bröt för-

sta racet med krånglande bränslepump och kom trea i klassen 

i det andra. 

Jag hoppas jag har möjlighet att vara med någon mer gång.

Nu närmast är det Våler och sen avslutningen på Mantorp, är ni 

där kom gärna förbi mitt tält!

cIao //robIn

Sedan robins senaste krönika har fyra tävlingar avverkats. bitarna faller på plats och det går 
allt bättre. följ robins framfart med hans egna ord nedan.
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Vi är bortskämda med bromsar, som ytterst sällan krånglar, 
kräver minimal service och som pålitligt hejdar fordonet var 
gång föraren sätter tån på den mittre pedalen. Inget av detta 
är självklart, det ligger många decenniers mödosam utveck-
ling bakom dagens högeffektiva skivbromsar. Här följer några 
glimtar av tekniken bakom.

koRt Repetition.

Skivbromsar har numera ofta en enda cylinder och kolv i varje 
bromsok. För att detta skall fungera måste en del av bromso-
ket självt kunna röra sig, så att båda beläggen ligger an mot 
skivan på rätt sätt, och trycks mot den med samma kraft. 
Konstruktionen kallas ”flytande bromsok” och fungerar för-
vånansvärt bra, så länge inte de rörliga delarna kärvat hop… 
Bild 1.

Bild 1. Nav och skivbroms av ”flytande typ” Bromsoket (Caliper) 
kan röra sig axiellt på sina styrpinnar.

icke föRnyelsebaR eneRgi.

Rörelseenergin hos t ex en bil kan beräknas som E = m • v2 / 2  
(Wattsekunder)
Här är m massan i kg och v hastigheten i m/s. Exempelvis, om 
fordonet väger 1500 kg och rör sig med 40 m/s (142 km/h) är 
dess rörelseenergi 1500 • 402 / 2 = 1 200 000 Ws. Vid en inbroms-
ning till stillastående används all denna energi till att värma 
upp bromsarna, huvudsakligen bromsskivorna. Man kan upp-
skatta temperaturökningen som ΔT = E / (cp • ms) (°C)
E är alltså rörelseenergin i Ws enligt ovan, cp

1  en materialkon-
stant uttryckt i Ws per kg och grad C. ms är massan (vikten) 
hos skivorna. Antag att endast skivorna värms upp, och att de 
tillsammans väger 20 kg. Då blir ΔT = 1200000/(450 • 20) = 133° 
C. Att stoppa från 140 km/h med 0.8g kräver ca 5 sekunder. 
Under denna korta tid ökar alltså skivtemperaturen från ca 20° 
till 150°! Bromsarna kyls visserligen av omgivande luft, men vi 
kan lugnt anta att inte speciellt mycket värme hinner avges på 
denna korta tid. Beräkningen utgår också från att hela skivan 
värms till samma temperatur. Så är ju inte fallet i verkligheten, 
utan lokalt blir skivorna betydligt varmare! Här kan man vara 

tacksam för att bromsskivor tillverkas i material, som inte lätt 
får sprickor p g a snabb temperaturändring. Gammalt heder-
ligt gjutjärn har visat sig vara ett billigt och pålitligt material 
för bromsar.

föRskjUtning i lasten.

I exemplet ovan har vi antagit att de fyra bromsarna delar rätt-
vist på bromsarbetet. Så är det tyvärr inte, ty vid retardationen 
angriper tröghetskrafter bilen, enligt gamle Newton: 
Fi = a • m (Newton) 
Fi är kraften i N, a är acceleration i m/s2 och m massan i kg. 
Bild 2. Om bilen väger 1500 kg och vi fortfarande bromsar med 
0.8g, blir tröghetskraften Fi  = 0.8 • 9.81 • 1500 = 11772 N.

Bild 2. Typisk bil, med viktiga mått och krafter inritade. Ft är 
bilens tyngd, verkande i tyngdpunkten, som ligger på höjden H 
över markplanet.  L är axelavståndet och den statiska belast-
ningen på fram- resp. bakhjul är Ff resp Fb. Fi representerar trög-
hetskraften vid en inbromsning.

Vi antar att vår bils tyngdpunkt befinner sig H m över marken 
och att tyngdfördelningen är 60/40 fram/bak. Med totalvikten 
1500 kg verkar alltså en normalkraft på 900 kp eller ca 9000 
N på framhjulen, då bilen står stilla. Bakhjulen tar givetvis 
upp resten, 6000 N. Vid inbromsning angriper tröghetskraften 
Fi i bilens tyngdpunkt, ökar kraften som framhjulen trycker 
på asfalten med, och minskar belastningen på bakhjulen. För 
att beräkna förändringen ΔFf kan man ställa upp en simpel 
momentekvation kring punkten där bakhjulen nuddar marken: 
ΔFf • L = Fi • H, och ändringen i normalkraft för framhjulen 
alltså ΔFf = Fi • H / L. 
Med bilens vikt, m=1500 kg, H 0.5 m och L 2.4 m blir ökningen 
av framhjulens normalkraft ΔFf  = 11772 • 0.5 / 2.4 = 2452 
N. Bak minskar däckens anliggningskraft lika mycket, och 
totalt, under 0.8g-inbromsningen kommer alltså framhjulen att 
belastas med 9000 + 2452 = 11452 N, bak blir det endast 6000 
– 2452 = 3548 N. Observera att summan av normalkrafterna 
fortfarande blir 15000 N, det är en omfördelning av däckens 
anliggningskraft endast, inget annat! I exempelbromsningen 
belastas alltså framhjulen med ca 76%, bakhjulen 24% av vag-
nens tyngd. Friktionskraften är ju proportionell mot normal-

kraften, alltså hur hårt ytorna trycks mot varandra. Alltså får 
frambromsarna här stå för tre fjärdedelar av bromsarbetet, och 
beräkningen av skivornas temperatur efter inbromsningen, 
som vi började med, får underkänt! Om skivorna har samma 
vikt fram och bak, blir temperaturökningen hos främre ski-
vorna i stället drygt 200°C…  

Viktig slutsats 1: Bromsarna måste dimensioneras så att de 
främre ger mycket högre bromsmoment än de bakre. Gör man 
inte det kommer bakbromsarna att låsa upp långt innan de 
främre har ens kommit i närheten av sin bromskapacitet.
 
Viktig slutsats 2: Fördelningen av bromsmoment fram/bak för 
bästa retardation är inte konstant, utan beroende av friktions-
förhållandena. Vid våt eller snöbelagd vägbana är ju maximal 
retardation mycket lägre än då det är torrt, och bromssystemet 
borde konstrueras om, så att en större andel av bromsningen 
sker med bakhjulen. Eftersom detta inte är möjligt, får man 
acceptera att bromssträckan vid halkigt väglag är längre än 
”nödvändigt”… Moderna hjälpsystem, såsom ABS och andra 
trick, kan förbättra läget, och den klassiska lösningen för 
banbilar är en s k bromsvåg, med vars hjälp man kan jus-
tera bromskraftfördelningen fram/bak, för att anpassa den till 
rådande förhållanden, ofta även under färd.

ok, öVeR till oken!

Ett bromsok är ytligt betraktade en ganska simpel anordning, 
ett C-format ok som ”gränslar” bromsskivan, bild 3. En eller 
flera cylindrar med tillhörande kolvar fylls med bromsvätska 
under högt tryck från huvudcylindern, och bromsklossarna 
pressas mot skivans sidor. 

 

Bild 3. Ett par (olika) standardbromsok. Till vänster betraktat 
”utifrån” och med bromsklossar på plats, t h sett innifrån. Spåren 
i mitten ger plats för skivan.

Många, ofta motstridiga, krav ställs på ett bra bromsok:
Täthet. Tätningen mellan kolven och bromscylindern måste 
vara 100%:ig, inget läckage tillåts. Denna formidabla upp-
gift klarar de till synes enkla tätningsringarna på ett nästan 
onaturligt effektivt sätt. Vanligen används gummiringar med 
rektangulärt tvärsnitt, se bild 4. Då trycket verkar på kolven 
och flyttar denna, deformeras ringen en smula och dess tryck 
mot kolven och spåret ökar. Då bromstrycket försvinner återför 
den lätt förvridna tätningsringen kolven till ursprungsläget, så 
att inte bromsklossen ligger och släpar mot bromsskivan. För 
att detta skall fungera krävs att ”dammskyddet” är intakt och 
håller kolv och tätning i god kondition, ingen lätt uppgift på 
våra hemska vintervägar… 

Tvärtom vad som vi tidigare antog värms naturligtvis även 
bromsoken upp en del vid inbromsning. Hög temperatur på 
bromsvätska och tätningar försöker man undvika på flera sätt, 

t ex genom att den värmeöverförande ytan på kolvarna begrän-
sas. Endast en ganska smal ringformad yta trycker på broms-
beläggen. Det finns också tillverkare som utrustar kolvarna 
med ett speciellt värmeisolerande skikt, för att hålla bromsvät-
skan vid en rimlig temperatur, bild 5. Bromsvätskor är utveck-
lade för att ha en hög kokpunkt, i bästa fall uppemot 300° C då 
de är helt färska. Tyvärr är alla vanliga vätskor med märkning 
DOT3, 4 och 5.1 hygroskopiska, tar gärna upp fukt ur luften, 
varvid kokpunkten sjunker markant. Närmar sig temperaturen 
200° finns stor risk för ångbildning i bromsoken. Ångan är lätt 
att komprimera, bromspedalen går i botten utan nämnvärd 
bromseffekt, en upplevelse man gärna avstår ifrån…

Bild 5. Bromskolvar med värmeisolerande uppbyggnad. 
(Wilwood)

Styvhet:

Bromsoket måste vara styvt, ha en minimal fjädring då kol-
varna trycker mot bromsbeläggen/skivan med stor kraft.  Om 
styvheten är otillräcklig ”öppnar sig” oket, vilket dels medför 
att bromspedalen känns mjuk, dels ger snedställning hos kol-
varna. Det sistnämnda kan i sin tur medföra att kraften mel-
lan bromsbelägg och skiva inte är jämnt fördelad över ytan, 
och även att kolvarna snedställs i ok-cylindrarna, och inte går 
tillbaka som de skall då bromsningen avslutas. 

Här kan det kanske vara av intresse att veta hur stor kraft oken 
måste stå ut med? Den kan lätt uppskattas om man känner en 
del dimensioner i bromssystemet: Bromspedalens hävarms-

Retardation

Bild 4. Genomskärning av en del av ett bromsok, cylinder och 
kolv. Bilden försöker illustrera hur tätningsringen ”vrids” av 
kolvrörelse och vätsketryck, en vridning som utnyttjas för att ge 
kolven returrörelse.

1 Konstanten cp är materialets värmekapacitivitet, kallades tidigare 
för dess ”specifika värme”. Talet anger hur mycket energi i Ws som 
åtgår för att höja temperaturen hos ett kilogram av materialet med 
en grad C.

text: bjöRn sandbeRg
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längder, dels där foten trycker, dels där huvudcylinderns stöt-
stång ansluts, kalla dem lfot och lcyl. Antag att föraren trycker 
på pedalen med kraften Ffot N. Frånvaro av bromsservo 
påverkar inte resultatet, ty ett sådant uträttar inget mer än 
minskar ansträngningen för högerfoten. Slutligen, huvudcylin-
derns diameter är Dcyl mm, bromscylindrarna i oken Dok mm. 
Kraften som vill öppna bromsoket, alltså summan av krafterna 
från de två bromskolvarna, blir då:
F = 2 • Ffot •  lfot / lcyl • Dok

2/Dcyl
2 (Newton).

Med 500 N kraft på pedalen, hävarmslängderna 300 resp 100 
mm och diametrarna 22 resp 40 mm får man F = 2 • 500 •  3 •  402 
/ 222 =  9900 N  Närmare ett tons kraft försöker alltså bända 
isär oket, och bromskonstruktören har en tuff uppgift att hålla 
fjädringen minimal! Det som gör uppgiften så svår, är framför 
allt två besvärande faktorer: Dels måste ju oket vara  ”öppet”, 
för att skivan skall kunna passera mellan kolvarna/bromsklos-
sarna, dels begränsas utrymmet radiellt av fälgarnas insida. 
(Ett av de få fall där den stockkonservative Tekn. Red. måste 
erkänna att fälgar större än 14” har ett berättigande!)

Styvheten kan förbättras genom att välja ett material med hög 
elasticitetsmodul, ε. Stål har t ex tre gånger högre värde än 
aluminium, gjutjärn hamnar däremellan. Trots detta ser man 
sällan bromsok i andra material än gjutjärn eller aluminium, 
hur kan det komma sig? –Fyra skäl: Kostnad, vikt, värmeled-
ningsförmåga & korrosionsmotstånd…

Den geometriska utformningen är viktig, det gäller att placera 
materialet på rätt ställe, och ge det bästa möjliga form. Ett 
aber här är att man vill kunna montera beläggen i bromsoket, 
samt kunna inspektera slitaget, varför oket måste ha en stor, 
styvhetsminskande öppning, bild 6. Om man accepterat att 
skruva bort hela oket vid varje beläggbyte hade det kunnat 
göras styvare…

För tävlingsbilar, eller för extrema landsvägsfordon, finns 
många exempel på hur man förfinat konstruktionen. Bild 7 
visar ett bromsok av denna klass. Först kan vi konstatera att 
oket tillverkats i ett stycke, ”monobloc”, så att ingen försva-
gande skruvskarv finns mellan halvorna. Vidare har man sex 
st små kolvar, något som medger att man använder flera, små 
bromsklossar. På så sätt kan man ha en förstyvande ”bygel” 
på mitten av oket, men det är fortfarande möjligt byta belägg 
genom okets öppning. Slutligen har man en extern rörförbin-
delse för bromsvätskan mellan okhalvorna. Härigenom slipper 
man ett försvagande hål och undviker en kompromiss i utform-
ningen för att ge plats för oljekanalen. För att hålla vikten så 
låg som möjligt är oket tillverkat av aluminium.

Dags bromsa in, och om ingen drar i handbromsen, kan det bli 
en fortsättning i ett framtida nummer av KB…

Bild 7. Extremt sex-kolvs bromsok. Den yttre rörförbindelsen för bromsvätskan kan nätt 
och jämnt anas till vänster.

Bild 6. Konventionellt bromsok från Brembo.



50 51

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

78 22

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.
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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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5891 Almkvist DAniel HAllstAHAmmAr  164ts 1989 röD

     75 turbo 1987 svArt

5911 AnDersson Peter HAlmstAD mZ418 Gtv v6 2001 svArt

5887 AnGervAll CArl boHus-björkö rZk924 156 2,0ts 20011 silvermet

5893 Axelsson FreDrik mArstrAnD    

5901 blüCHert jörGen nykvArn ssW642 156ts sW 2001 vinröD met

5884 eGelAnD joAr kvinloG, norGe  156 2,0 ts  

     Gtv6  

5910 elisson jAn örebro    

5900 HAmelius simon Älvsjö  156 ts 1998 verDe AmAZoniA

5913 HermAnsson HAns ArvikA Hne639 164 1996 svArt

5903 HjelmberG olA GnestA FjW745 Gtv 1977 röD

5889 Hultin krister HAmmArstrAnD    

5892 kArlberG Peter örsunDsbro    

5894 kHAliDi sADek motAlA Hsj398 164 3.0 suPer 1994 vinröD

    mbP824 75 turbo 1987 röD

    brb094 Gtv6 1983 Gul

5885 kHAsAl teimur örebro    

5899 kutsuDAkis miCHAel sPånGA Dxl446 146 1996 silver

5904 liebACk niklAs Älvsjö unH061 156 2,5 2004 beiGemet

5912 nööjD jonAs jönköPinG xDZ879 Gt  stromboli Grå

5902 olsson börje vÄstrA FrölunDA ton231 156 ts sW 2003 mörkblå met

5914 PAsAPortis AlexAnDer stoCkHolm tro918 1562.0 jts  silver

5905 rosenberG rAsmus mAlmö bnW408 Gt 3.2 2004 Gråsilver met

5886 sAnDberG Henrik nyköPinG    

5898 stenFelDt ronny vArberG nsD130 sPiDer 2,0 1988 röD

5896 uGGelberG AnDers sollentunA xHb498 156 ts 2001 svArt

    AnF047 156 GtA sW 2005 rosso miro

5897 WesterlunD HåkAn GöteborG    

5895 WiklunD mArie Älvsjö unx968 147 2004 svArt

5890 yDerlAnD jAn kAlmAr    

5888 åGren tomAs söDrA sAnDby  147 2001

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

OkTOber 15    kb 5   

nOvember 10   kb 6    

nOvember 29  GÖTebOrG

December 15    kb 6

MHRF´s annonsmagasin, Du som har anmält dig till Klubbens Classico register får 

magasinet automatiskt hem i brevlådan övriga som vill ha magasinet ombedes maila 

namn och adress till Björn Nilsson, bokhyllan@alfaromeo.org  senast den 25:e oktober. 

Det går också bra att ringa 0707-833738. 

Vill du annonsera använd blanketten nedan. 
 
 

ANNONSMAGASINET 2008 
 

Tidningen sänds ut sista veckan i november till motorhistoriker i Sverige, Norge, Danmark och Finland och har 
en upplaga av över 50.000 exemplar. Så många läsare har inte någon annan publikation i hobbyn! Här når Du 
alltså intresserade utanför Din egen klubb, personer som Du annars inte får tag i. 
 

Varor som annonseras skall ha anknytning till hobbyn och vara äldre än 20 år. Fordon som är yngre än 20 år 
eller ombyggda tas inte in, undantag görs för rena sport- och tävlingsfordon. Skriv en bokstav i varje ruta, lämna 

“blankruta“ mellan ord! Vi uppskattar om Du skriver läsligt! En annons för 20:- får innehålla upp till 210 

tecken inkl mellanrum, namn och tel oräknat. Lägg med avgift i sedlar eller frimärken, det går bra med svenska 
eller norska kronor. Vill du betala med Euro går det också bra.  
En annons kostar 20:- (2 Euro) , två kostar 40:- (4 Euro) osv. Vill Du ha med ett foto (ej negativ eller dia) 
eller en skiss går det bra. Rita på vitt papper med tusch eller blyerts. Den blir svartvit och en spalt bred (c:a 
40mm) med motsvarande höjd. För 40:- EXTRA  (alltså 60:-) får Du bilden/skissen i Din annons. Stor bild 

(två spalter) kostar 100:- EXTRA (alltså 120:-) . 
OBS! Vi tar inte in annonser med enbart hänvisning till hemsidor. 
 

Du kan också skicka in dina annonser via Internet, gå in på www.mhrf.se 
 

Kryssa i en av dessa:    SÄLJES    KÖPES 
 

Kryssa i en av nedanstående: 
 

 Engelska bilar  Svenska bilar  Tävlingsfordon  Övriga bilar/blandat  Mc- och mopeddelar 
 Franska bilar  Tyska bilar  Traktorer  Bildelar (blandat)  Litteratur 
 Italienska bilar  USA-bilar  Tunga fordon  Mc och moped  Övrigt 

 

                              
 
                              
 
                              
 
                              
  
                              
 
                              
 
                              
 
Namn………………………………………………………….….Tel..………………………..………………… 
 

Adress……………………………………………..……………………………………………………….. 

Postnr……………Postadress…………………………………Jag bifogar annonskostnaden…..………:- 

 
Senast fredagen den 17 oktober måste vi ha Din annons för att Du skall vara säker på att få med den. Sänd 
annonsen till Annonsmagasinet, Bussjö Skolväg 83-19, 271 99  YSTAD.  



Nya Alfa GT 1.9 JTD 

Bränsleförbrukning blandad körning 6,2 l/100 km. CO2 165 g/km. Miljöklass 2005 PM. 
3 års Vagnskadegaranti • 2 års Nybilsgaranti • 3 års Lackgaranti • 8 års Rostskyddsgaranti. Bilen på bilden är extrautrustad.

Alfa GT 
1.9 JTD 

1,9 JTD Progression/Distinctive: ACC klimatanläggning 2-zons, läderklädsel (ej Progression), BOSE ljudsys-

tem med subwoofer (ej Progression), CD-spelare, infocenter, farthållare, fjärrstyrt centrallås, sportstolar fram, 

16” alu.fälgar, ytterbackspeglar lackerade i karossens färg, dimljus fram, läderklädd ratt, pollenfi lter.
  

1,9 JTD Black Line utrustning utöver Distinctive: 18” fälg, tioekrad / fem dubbelekrar (8Jx18 med däck 

225/40 18”), alu.pedaler, ytterbackspeglar i sidenmatt alu.effekt, tygmattor med GT-logo i aluminium, 

strålkastarhus med svarta detaljer, svartgrå läderklädsel med Alfa-logo broderad i nackstöden fram, svarta 

mätartavlor med röd dekor i ytterkant och vita siffror, listerna i fronten och grillen i sidenmatt alu.effekt.

Alfa GT 1.9 JTD Progression: 299.900:- | Distinctive 309.900:- | Black Line 329.900:-

www.alfaromeo.se
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posttidning b
club AlfA romeo c/o rolf cArstens, 

tågvÄgen 7, 133 44 sAltsjÖbAden


