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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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förstås) på jobbet. Det var min mor, som först pratade på om 
lite av varje och sen helt plötsligt säger hon: - Pappa och jag 
har pratat här och vi tycker du ska ha en fin bil att åka i, så 
vi har bestämt oss för att köpa en till dig! Jag blev helt paff 
och höll faktiskt rent av på att ramla av stolen, kunde inte 
ens prata bara stammade, men...men... Mamma fortsatte: 
- Vi köper en 156:a. Vi har tittat på några stycken här och 
mailar bilder ikväll så får du välja vilken du vill ha. Och det 
är V6 motorn, kjolpaket, LM-fälgar, skinnklädsel mm. Vad 
säger du? Det blir väl bra? Jag kan fortfarande inte prata, 
eehh...men...eehh, är i något sorts lyckligt chocktillstånd 
det snurrar i huvudet och jag blir alldeles varm om hjärtat, 
vilka snälla och underbara föräldrar jag har. Då hör jag 
pappa i bakgrunden i telefonen: - Vad säger hon? He he. Har 
hon tappat talförmågan? Och så skrattar han gott. Dagen 
efter åkte världens bästa föräldrar till Stockholm och köpte 
Alfan jag valde ut. När jag kom ner till Mantorpsmötet 
några dagar senare fick jag den. Nystädad och putsad till 
tusen, såg Alfan på långt håll när de kom och hämtade mig 
och glädjetårarna var ett faktum. Jag är stormförtjust i 
bilen, det blev en cosmoblue 156 V6 med sportpaket 3, röd 
skinnklädsel, kolfiberpanel, Momo backspeglar, ursnygga 
stooora LM-fälgar på nya lågprofildäck (pappa tyckte den 
var lite ”stötig”, tror fasen det!) Sportavgassystem med 
dubbla utblås och en redig bergsprängarstereo med halva 
bagaget upptaget av slutsteg och bashögtalare. Ja, kära 
nån....jag har inte hämtat mig från chocken än! Så ni kan 
tro att jag är lycklig nu och vilken njutning att köra. Tack 
mina rara föräldrar.
 
En riktigt GOD JUL på er nu allesammans, ät gott och njut. 
Önskar er även ett GOTT NYTT 2009!
 
Så då var det dags att packa 156:an och köra söderut till 
Årsmötet, vi syns.

Klöverbladet

ledaren
Ytterspalten

2008 är snart 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.

Årsmötet närmar sig med stormsteg och det är febril aktivi-
tet för att ordna allt. Och tänk att så många har anmält sig, 
är minsann rekord i deltagarantal. Jätteskoj!
När jag skriver detta är det några dagar kvar till Årmötet, 
så nu är det dags att summera 2008. Det kommer att finnas 
reportage och bilder från mötet och middagen i detta num-
mer, så då får vi se hur roligt vi hade det. Hoppas på ett bra 
möte och det ska bli väldans trevligt att få träffa alla med-
lemmar som är på plats i Göteborg.
Vill rikta ett stort varmt TACK och kram på alla er som 
ställt upp och hjälpt till med att ordna alla klubbens träf-
far runt om i vårt avlånga land och skickat in bidrag till 
Klöverbladet i år. Väldigt roligt och mycket tacksamt att vi 
har så många entusiaster här i CAR. Utan er skulle det inte 
fungera!
Som jag nämde lite i slutet på förra Ledaren har det hänt 
något fantastiskt i mitt liv. Jag har fått en väldigt tjusig 
present av mina supergulliga föräldrar. Det var en helt 
vanlig och ganska tråkig tisdag precis innan banmötet på 
Mantorp, telefonen ringde. Regnet öste ner utanför och jag 
hade precis hällt upp eftermiddagskaffet (i min Alfamugg 

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!

cIao / frK ordförande

I skrivande stund pågår årsmötet i Göteborg. Jag sitter hemma 
framför datorn, inne på den fjärde veckan av förkylningar och 
andra snoriga sjukdomar. Dottern Elsa, snart två år, började på 
dagis i höstas och har sedan dess haft ett kontinuerligt flöde ur 
sina näsborrar. Färgen får mig oftast att tänka på den ljusgröna 
metallic som Alfa 147 finns i, dock utan metallic. Dessa virus 
och bakterier har jag fått ta del av under den senaste månaden. 
Dom bor helt enkelt i min hals och vägrar flytta.

Hoppas deltagarna på årsmötet fick en trevlig kväll i alla fall. 
Viss rapportering finner du på annan plats i detta nummer. Till 
KB 1 2009 kommer en fullödig rapport samt presentation av de 
nya styrelseledamöterna.

Materialmässigt börjar Klöverbladet bli riktigt bra. Det har 
aldrig hänt mig tidigare, men nu har vi material på kö för att 
komma med i nästa nummer. Fortsätt så, men ha i åtanke att vi 
kanske inte publicerar din artikel direkt utan håller på den till 
lämpligt tillfälle. 
Efter att ha läst några nummer av våra danska märkeskollegors 
mycket välgjorda och läsvärda klubbtidning tänkte jag stjäla en 
idé från dem. En A4-sida med text och en liten bild på dig och 
din bil där du helt opretentiöst skriver något. Det kan handla 
om orsaken till ditt Alfa-intresse eller ointresse, dråpliga histo-
rier, bilresor, oförglömliga stunder i garaget, på en vägren eller 
egentligen vad som helst där Alfa Romeo lyser som en röd tråd, 
åtminstone någonstans i artikeln. Känner du dig manad ser jag 
fram mot ditt bidrag på nyheter@alfaromeo.org 

Vill du läsa högkvalitativ Alfa-text på danska kan jag rekom-
mendera ett medlemskap i den danska Alfa-klubben. Deras 
tidning är enastående bra.

Annars händer inte så mycket i mitt Alfa-liv. Jag har en 75 
3,0 som fastnat på lyften utan motor. Det var tänkt som ett 
tre-veckors snabbjobb men det är tre månader sedan. Till mitt 
försvar måste jag påpeka att samtliga bromsok samt styrväxel 
bytts ut mot fungerande delar även om kanske motorn är den 
viktigaste. Den står dock bara fyra meter från bilen, så vilken 
månad som helst åker den i.

Snart är det jul, och sen är det Skokloster som alltid ligger 
i bakhåll och dyker upp helt oväntat. Till nästa år står jag 
dock rustad, åtminstone gentemot myndigheten då GTV6:an 
är besiktigad för hela säsongen 2009. Om den blir klar vet jag 
dock inte…

Jag ber att fÅ önsKa en god Jul och ett gott nytt!

En sen oktoberdag togs sista turen i GTV6:an. Tack till 
Daniel Holm för körning framför kameran.
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club alfa romeos 
renoveringsutmärkelse

Instiftad vid årsmötet 2005.

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

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

Definitioner:
•	 KlassisK	alfa	Romeo – Alla bak-
 hjulsdrivna till och med Alfa 75 / 90 / ES 
 30 samt Alfasud modellerna.

•	 UtföRd	RenoveRing – Egenhändigt 
 helt eller delvis samt så kallad köpereno-
 vering kvalificerar

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

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

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

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

Pristagare utses, meddelas och premieras på 
årsmötet.

Samma bil kan endast delta en gång.

Pristagarna och deras bilar presenteras i artik-
lar i Klöverbladet påföljande år.

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

rapport från KanslIet:

SERVICE • RESERVDELAR 
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

Auktoriserad för

Tel. 08-660 22 71
Studentbacken 15–17

115 57 Stockholm/Gärdet

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

Det finns en överdriven tro på Internet och klubbens hem-
sida! 
Ibland får jag önskemål från medlemmar om att vi skall 
lägga ned pappersvarianten av Klöverbladet. Den är för dyr, 
nuförtiden finns det Internet och ”häng med  i utvecklingen” 
brukar vara ledorden i argumentationen. En underliggande 
antydande om gubbighet i styrelsen tycker jag framskymtar. 
Lugn, jag avgår hösten 2009 vill jag bara säga.

Hur skall vi kunna nå medlemmarna med information?
KB utkommer  bara 6 ggr/år och kräver en viss framför-
hållning i planeringen. Det skulle vara trevligt om vi kunde 
nå medlemmarna snabbare med t ex mail.  Möten brukar 
komma på rätt snabbt och för att få anslutning på dem vore 
det bra att kunna maila medlemmar. I medlemsregistret 
hade ca 1100 medlemmar angivit sin mailadress. Jag gjorde 
en lista på alla som saknade och kollade mot registreringar 
på klubbens hemsida. Då blev det 400 till! Nu saknas alltså 
mailadress 350-400 medlemmar. En hel del av dessa har 
troligen inte mailadress, oavsett vad ungdomarna tror. 
Dessutom visade sig att många av de på hemsidan registre-
rade klubbmedlemmar inte hade varit där på ett tag, ett eller 
två år! Då är det svårt att få fram information. Klöverbladet 
är alltså den överlägset bästa kanalen för att nå medlem-
marna! Nackdelen med tidningen är att den kommer bara 
6 ånger per år. Därför skulle det vara bra om vi kunde bli 

litete mer up-to-date.

Jag haR ett paR VädJanden:
Se till att kansliet har er aktuella privata mailadress! Ni 
byter ofta bolag har jag märkt! Då kan de som vill göra ett 
möte använda lämplig delmängd av medlemsregistret för 
att maila.

Klubbmedlemmarna nås med Klöverbladet!

Vill ni ordna ett möte så se till att ni har litet framförhåll-
ning och få in kallelse i tidningen. Kansliet kan hjälpa er att 

maila till lämpliga postnr.

åRsMötet
Ser ut att bli välbesökt. Det skall bli trevligt att träffa med-
lemmar som man aldrig ser i andra sammanhang.

Samt: ANMÄL ÄNDRAD ADRESS TILL KANSLIET SÅ 
SLIPPER VI  JAGA ER NÄR NI FLYTTAR

Kompisen på bilden är en av våra nästan handtama skånska 

rödhakar. Nästan AlfaRosso.

eder bönräKnare.

Alfas modellbeteckningar är ganska knepiga att följa. 
Ibland är det lika individualistiska som bilarnas sam-
mansättning: man tager vad man haver på hyllan! 
Särskilt GT, GTV och Sprint ger bekymmer. Dessa 
beteckningar har använts på skilda modeller från mit-
ten av 1950-talet via GT och GTV på 1970-talet t o m 
GTV6 1987. Så dyker GTV upp igen 1995-2005.Generellt 
är GT, GTV och Sprint en 2-dörras kupé. Spider är en 
2-dörrars cabriolet och Berlina, Super och TI är i regel 
4-dörrars sedaner.  Bilarna kan identifieras via motornr 
eller chassinr. Giulietta mellen 1955-1959 klaras bäst 
med motornr medan de senare bilarna klassa med hjälp 
av chassinr. Man tager vad man haver gäller speciellt 
över här, från 750 till 101 serier. Det finns en indentifi-
kation som säger ”101” om det är en sådan. Annars har 
det blandats friskt där.
Förra gången vi gjorde en matrikel konstaterade vi att 
det var svårt definiera bilmodell. En ”1300” kan ju vara 
ungefär vad som helst då det är den motor som har fun-
nits i de flesta modeller.  Årsmodell ger viss hjälp men 
även där finns ju överlappande modeller. Dessutom är 
årsmodell inte det samma som tillverkningsår. I Sverige 
har bilarna registrerats efter litet olika principer så man 
kan inte lita på något.

Det finns ”biblar”.  Så här är det, Lugi Fusis ”Alfabibel” 
med registret NUMERAZIONE DELLE VETTURE 
ALFA ROMEO dal 1910 al 1972 kom först ut 1965 och 
sedan uppdaterades 1972 och 1978, den senare dock 
utan uppdatering på chassinummerna. Denna gäller 
lite som ”Gud” bland alfahistorikerna. Den och sidor 
från Alfaregister på nätet har plockats ihop till en lista.  
ModellGuide kallar vi den. Den finns inlagd på klub-
bens hemsida  www.alfaromeo.org under menyvalet 
”Klubbinfo”, underrubrik ”Classico”. Nu finns alltså 
möjlighet att med hjälp av bilens chassinummer identi-
fiera vad det är för modell du har. 
Ofta har det skett en massa med bilarna under alla 
dessa år. Motorbyte är en mycket vanlig ändring.  För 
att bringa litet reda i oredan kan du nu alltså registrera 
din ögonsten med rätt beteckning. Vi har också lagt in 
fälten chassinummer, motornummer, serie och en ruta 
för modifiering där du t ex kan tala om att du bytt 1300 
originalmotorn till en 2000.  Allt kan nu föras in i klub-
bens fordonsregister. Meddelas till kassör/kansliet, se 
adress sid 4.
Den som inte har tillgång till Internet kan kontakta 
kansliet 073-642 48 70, så ska jag printa ut en och 
skicka.

Vad har du för bil, egentligen?
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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

  

      KÖP DINA HJULKLAPPAR HOS OSS

WWW.ALFISTIRACING.COM

9995,-

TILL BERTONE
KOMPLETT RACESYSTEM

I ROSTFRITT

5L IP SINTIAX RACING 10W/60 + 1ST OLJEFILTER

PRISVÄRDA SERVICEPAKET

EX: TS 16v 599,-
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Årets sista nummer av Klöverbladet och när jag skriver 
detta börjar det lacka mot helgerna. Årsmötet i Göteborg 
har gått av stapeln när du läser detta och jag hoppas du 
hade en möjlighet att vara med och säga ditt om klubbens 
verksamhet och riktning.

Innan årsmötet höll styrelsen ett schemalagt möte den 
11 oktober i Stockholm. Att publicera protokollet i detta 
Klöverblad kändes lite meningslöst eftersom både års-
mötet och styrelsemöte med den nya styrelsen hållits. 
Därför föreslog redaktionen att jag kunde använda min 
spalt för att sammanfatta styrelsemötet i oktober och 
reflektera lite över det gångna året. Närvarande vid 
oktobermötet var samtliga styrelsemedlemmar utom 
Jakob Thorsteinsson och Stefan Swedbratt, som både 
hade anmält förhinder.

I stället för att beskriva varje diskussionspunkt tänkte 
jag lyfta sådana frågor som inte redan redovisats vid 
årsmötet eller rutinärenden. Det finns trots allt en del 
tankar som styrelsen diskuterat och som har mer lång-
siktig påverkan på klubbens verksamhet. Det är de som 
jag gärna vill beskriva och stimulera till input från dig. 
Hör av dig till någon i styrelsen om du har något att 
tycka till om. Oavsett vem du talar med skall vi se till att 
frågorna eller idéerna tas upp till diskussion.

Klubbens ekonomiska läge fortsätter att vara tillfreds-
ställande. Vad som saknas är dock ett långsiktigt finan-
siellt mål och finansiella strategier. Rolf C fick i uppdrag 
att arbeta fram ett förslag till sådant mål och förslag till 
hur de kan nås.

Klubbens kalender för 2009 och de ”officiella klubbakti-
viteter” där vi skall finnas representerade diskuterades. 
De är Skokloster, Tjolöholm, Bella Åland, Thulinträffen 
samt Taxinge. Det ledde också till en diskussion om 
vilka arrangemang klubben skall delta i och kanske stå 
som arrangör för.

Alfa Romeos 100-årsjubileum 2010 och den planering 
Alfa-klubbarna i kontinentala Europa gör diskuterades. 
Efter styrelsemötet kom information om ett planerings-
möte som hållits och vi kommer att återuppta kontak-
terna med övriga skandinaviska Alfa-klubbar och börja 
planeringen för detta arrangemang. Vi återkommer med 
mer information senare under våren.

Årets banmöten genomfördes enligt plan och arrang-
emangen fungerade väl. Den förändring av organisation 
och genomförande som skedde inför året föll väl ut. Det 
ekonomiska utfallet för 2008 har varit enligt plan med 

Anderstorp som det arrangemang där det ekonomiska 
utfallet var kraftigt negativt. 

Banötesgruppens föreslagna program presenterades och 
diskuterades ingående. Det ledde till en längre diskus-
sion om rollen banmöten och Challenge-serien spelar i 
klubbens verksamhet och vilken kostnadsnivå är rimlig. 
Det är trots allt en relativt liten grupp som reguljärt 
deltar i dessa arrangemang. Å andra sidan har banmöten 
spelat en viktig roll i klubbens utbud av aktiviteter sedan 
starten på Skarpnäck inte långt efter klubbens bildande. 
Just möjligheten att köra sin Alfa Romeo på en avlyst 
bana var ett av motiven till klubbens bildande. Slutsatsen 
var att styrelsen behöver reflektera vidare över denna 
fråga och hur den skall anpassas med tanke på ökande 
kostnader för arrangemangens genomförande.

Det beslutades också att klubben skall byta till det distrikt 
inom SBF till där vi hör hemma. Banmötesgruppen kom-
mer alltså under vintern att diskutera denna fråga med 
SBF. Det kommer inte att ha någon egentlig inverkan på 
er status.

Medlemskort, av samma typ och i samma format som 
2008, kommer att ges ut även för 2009 och de kommer att 
skickas ut med marsnumret av KB. Rolf C kommer också 
att sammanställa en medlemsmatrikel för distribution. 
Den matrikel som han så förtjänstfullt sammanställde 
för två år sedan blev mycket omtyckt och det är en inves-
tering i tid och pengar som är värdefull.

Arbetet med att genomföra en undersökning eller enkät 
kommer också att fortsätta. Det är Rolf, Åke och under-
tecknad som har denna uppgift och vi har inte lyckats 
komma till skott med dess genomförande. Det gäller ju 
också att ha en tämligen klar bild över vad det är vi för-
söker finna svaret på. Det kan ju innebära att inte bara 
nuvarande medlemmars uppfattning är intressant utan 
även attityder hos potentiella medlemmar. Det kan vara 
nya köpare av Alfor, båda nya och gamla, eller registre-
rade användare på webbsidorna som inte tagit steget och 
blivit medlemmar. Framöver kommer ni att höra mer om 
detta initiativ.

Det får avsluta redovisningen av det senaste styrelsemö-
tet. Det är dags att återgå till att planera inför årsmötet 
och sammanställa information och material som kommer 
att behövas. Så här i efterskott hoppas jag att alla som 
deltog hade ett trevligt besök i Göteborg och ett givande 
årsmöte. Vi kanske till och med träffades där!

bo m. hasselblad

God Jul och Gott Nytt År!
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Göteborg bjöd på ett väder som kanske kan förväntas 
på Sveriges framsida i slutet av november; grått, fuktigt 
med regnet hängande från skyarna, blåsigt och allmänt 
bedrövligt! Som tur är var det desto varmare och gemyt-
ligare inne på Hotel Panorama där vi hade vår traditio-
nella middag efter årsmötet. Samtidigt som västkusten i 
november inte är så tilltalande är den göteborgska gäst-
friheten och humorn desto trevligare och det var säkert 
en anledning till att årsmötesmiddagen var en av de mest 
välbesökta på senare år. Dessutom hade Åke Nybergs 
initiativ med en buss för besökare från Stockholm och 
utefter vägen varit populärt och vi hade också förmånen 
av internationella besökare. Gäster och vänner till klub-
ben från både Danmark och Norge fanns på plats.

Bo Hagström inledde middagen med  fängslande berät-
telser om sina resor i Italien, sina erfarenheter av Alfa 
Romeo och lite bakgrundsinformation om hans TV-serier 
som jag tror alla tyckte var trevliga och underhållande. 
Hans upptakt, tillsammans med det faktum att vi hade 
en trevlig blandning av kvinnliga och manliga gäster, 
gjorde det att samtalen runt borden snart tog fart. 

Den nyvalde styrelsemedlemmen Mikael Kahlin, som 
arrangerat för Alfa-vinet till middagen, berättade också 
lite om vinet, vingården det kommer från och familje-
företaget som producerar det medan middagen servera-
des.

Efter middagen var det dags för lotteriet som Henrik 
Selbo håller i. I år fanns det fler priser än någonsin och 
alla satt spända med sina lotter. Det viskades om att 
dragningen kanske var riggad när Aris för tredje gången 
hämtade ett pris! Förutom priser från postordersorti-
mentet och boklådan hade vi också en signerad tavla med 
Robin Appelqvist som tack för klubbens stöd under hans 
år i JTCC, där han kommer att fortsätta även nästa år. 

Ordförande Annica fortsatte med utdelande av priser till 
Challenge-vinnarna --  Niclas Rosengren, Johan Moberg 
och Patrik Ragnmark – som stolta tog emot sina pokaler 
till applåder. Annica presenterade också en gåva till en 
speciell person som genom åren hjälpt klubben med allt 
möjligt men som inte uppmärksammats tillräckligt; Jane 
Ison. Styrelseledamoten Jakob Thorsteinsson, som avböjt 
omval för att som nybilven far ägna sig mer åt familjens 
nya medlem än åt bilintresset, avtackades också av 
Annica och vi i styrelsen uppskattar det jobb som Jakob 
gjort under sin tid i styrelsen. Lycka till som pappa – gör 
du det jobbet lika bra ordnar det sig! 

De ”Röda Nålarna” delades ut till Thommy, Torbjörn och 
denna skribent och de mottogs med stor känsla för den 
ära det innebär att få denna exklusiva utmärkelse. Den 
”officiella” delen avslutades med att jag berättade lite 

InformatIon&aktiviteterInformatIon&aktiviteter

Lördagen 29:e november hölls Club Alfa Romeo 
Motorsports på Hotel Panorama i Göteborg. Det kom-
pletta protokollet kommer att finnas i nästa nummer av 
Klöverbladet. Jag ville dock ge en kort sammanfattning 
av mötet i detta nummer. Kort – dels därför att presstopp 
är bara timmar bort – dels därför att inga omtumlande 
beslut fattades vid mötet. En del intressanta frågor och 
synpunkter, som styrelsen tar med sig in i det nya verk-
samhetsåret, restes dock. De viktigaste besluten som 
fattades sammanfattas här.

Medlemsavgiften för 2009 fortsätter att vara SEK 395:-. 
Verksamhets- och förvaltningsberättelserna godkändes 
och styrelsen gavs ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
Verksamhetsplanen för 2009 inkluderade början tidigt 
under året av ett visions- och strategiarbete som sty-
relsen kommer att driva. Det kommer mer information 
om detta arbete, som också kommer att involvera er som 
medlemmar, kommer senare och det kommer att vara ett 
fortlöpande arbete som startas snarast efter nyåret.

De förslagna ändringarna av klubbens stadgar, som 
publicerades i samband med kallelsen, godkändes i sin 
helhet.

Vår medlem Rolf Carstens, tillika klubbens kassör, hade 
inkommit med ett förslag att klubbens namn officiellt 
ändras tillbaka till det traditionella ”Club Alfa Romeo 
Svezia”. Mötet var välvilligt inställda till denna ändring 
och biföll förslaget. Styrelsen i sin helhet hade också 
rekommenderat att förslaget antogs. Namnändringen 
kommer att genomföras med omedelbar verkan.

Annica Nilsson omvaldes till ordförande för ytterligare 
ett år, enligt valberedningens förslag. Valberedningens 
förslag till omval på två år av Bo M. Hasselblad och 
Stefan Swedbratt liksom nyval av Mikael Kahlin och 
Torbjörn Wulf. De nya styrelsemedlemmarna kommer att 
presenteras närmare i nästa nummer av KB. Revisorerna 
Hans-Peter Magnusson och Lars Tersmeden valdes också 
för ytterligare ett år. Valberedningen fortsätter också 
oförändrad med Björn Nilsson som sammankallande och 
Fredrik Sigbjörnsson som andre ledamot.

Förtjänsttecknet ”Röd Nål”, som sedan presenterades i 
samband med påföljande middag, delades ut till Thommy 
Lehrgrafven för sitt gedigna och högklassiga arbete 
med Klöverbladet som uppskattas av alla medlemmar. 
Torbjörn Wulf tilldelades också en Röd Nål för sitt 
fantastiska arbete med att attrahera annonsörer till 
Klöverbladet, vilket gjort att nettokostnaden för tid-
ningen blivit  väsentligt lägre. Undertecknad tilldelades 
också det mycket uppskattade förtjänsttecknet av någon 
anledning. Samtliga mottagare uttryckte sin stora tack-
samhet för att få denna fina utmärkelse.

Som sagt, ett komplett protokoll kommer i nästa 

text: bo M. hasselblad text: bo M. hasselblad
foto: Rolf caRstens

NOTERINGAR FRÅN ÅRSMÖTET ÅRSMÖTESMIDDAG 2008
Klöverblad men nu vet ni det mesta om de viktigaste 
besluten som fattades. Det var en trevlig och framåtsträ-
vande stämning under mötet med allehanda konstruk-
tiva inlägg. Med den inställningen är jag säker på att 
klubben går en ljus framtid till mötes!
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från vår glade ålänning marcus boman kommer en 
intresse-pejling rörande alfa-träff i frankfurt. än 
så länge befinner sig det hela på planeringsstadiet, 
men med tanke på vår pressläggningstid är det lika 
bra att vara ute i tid. tanken är att samla alfa-folk 
från alla möjliga håll och länder, för att gemensamt 
träffas i frankfurt sommaren 2009.

hur många mils körning från Malmö ligger frankfurt?           

– Runt 100 mil beroende på resväg genom Danmark.

Vilken är den smartaste resvägen? 

– Från Malmö är det en dagsresa så enklast och tråkigast 
är väl att Åka färja Rödby-Puttgarden via Hamburg och 
sedan A7/A5 till Frankfurt.
– Vackrast är naturligtvis via Köln men eftersom jag 
tänkte ordna träffen i Rhen- och Moseldalen så kan-
ske det blir lite tårta på tårta. Dessutom går trakterna 
runt Kassel och nordost om Frankfurt inte heller av för 
hackor. Biltåg finns i Hamburg, men då är det bara fyra 
timmars körning man sparar in.

Vem ordnar träffen? 

– Jag i samarbete med alla de som vill komma med. Det 
finns ingen budget och jag gör bara upp ett förslag till 
program och kan boka boende men var och en får sköta 
sina egna kostnader själv. Jag har också kontaktat de 
lokala Alfaklubbarna som är mycket intresserade.

hur många dagar bör man planera in i frankfurt? 

– Räkna med en resdag från Malmö och kanske tre dagar 
här nere. Med hemresan blir det alltså fem dagar med 
utgångspunkt från Malmö.

hur löser jag boendet? 

– Det är naturligtvis trevligast att bo tillsammans så jag 
tänkte boka in oss på lämpliga gästgiverier eller vingår-
dar. De håller i allmänhet en riktigt hyfsad prisnivå.

Vad kommer att ske? 

– Programmet är ännu inte klart utan jag vill först son-
dera intresset. Jag tänkte dock lägga in åtminstone en 
övernattning med besök på Kloster Eberbach (där man 
spelade in scener till Rosens namn) och det nyöppnade 
centret för veteranfordon i östra Frankfurt. Det var lite 
tal om Ringen också men jag tror att blir ett för långt 
program. Vi skall ju hinna prova lite vin också och inte 
bara köra.

hur anmäler man sig? 

– Eftersom jag ännu inte bestäm tidpunkt så kan vi börja 
med en preliminär intresseanmälan inom januari på min 
mail. Finns intresse gör jag programmet klart och kom-
mer med alla prisuppgifter.
– Kom gärna med förslag på programpunkter och ange 
en lämplig tidpunkt. Vi har talat om maj men kan-
ske augusti-september skulle vara en bättre tidpunkt. 
Lokalerna för veteranbilar öppnar först i sommar och de 
tyska klubbarna verkade vara mer på gång på sensom-
maren. Dessutom har vi ju Mille miglia i mitten av maj. 
Kom med synpunkter så snart som möjligt.

Kontakta Marcus via e-post: marcus.boman@aland.net 

Alfa-träff i Frankfurt sommaren 2009

text: staffan eRlandsson

Sju frågor till arrangör Marcus Boman

Skokloster 2008.    foto: staffan eRlandsson

om det arrangemang Mattias Andersson och Club Alfa 
Romeo kommit fram till inför STCC-säsongen 2009. Det 
är ett spännande samarbete och i en separat bilaga till 
denna tidning kan du läsa mer om det och hur du också 
kan bli en del av teamet!

Efter middagen fortsatte samtalen och diskussionerna 
länge i den välbesökta baren. Som vanligt var det en 
hög stämning och det gick att avläsa inte minst genom 
det gemytliga sorlet som spred sig därifrån. MiTo:n som 
Vernon Pedersen, medlem i CAR och ”formand” i Alfa 
Romeo Klub Danmark – Sektion Sjælland, kört upp från 
Köpenhamn var troligen ett av de hetare diskussionsäm-
nena. Jag skall inte avgöra vad församlingens dom var 
men det är värt att nämna att hotellchefen själv på sön-
dagsmorgonen stannade till för att tala om att hon fallit 
pladask för den och undrade var den fanns att köpa och 
hur mycket den kostar!

Avslutningsvis kan vi konstatera att det var helrätt att 
hålla mötet i Göteborg (med ett stort tack till Stefan 
Werner som åtog sig att ansvara för arrangemanget) och 
att vi nog i framtiden får dimensionera för lite större 
samlingar än vad vi varit vana vid. Att middagen blev 
fulltecknad så tidigt var ju tråkigt men det är ju också 
ett hälsotecken för klubben att så många tycker det är 
kul att delta att man faktiskt åker till västkusten i slutet 
av november!!!
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Det här reportaget är sent, vi vet. Vi glömde helt enkelt 
bort att det i statuterna för priset står att det skall bli 
ett reportage i Klöverbladet. Vår eminente sekreterare 
upptäckte detta inför utdelandet av 2008 års pris. Så här 
kommer det, bättre sent än aldrig.

Vinnare blev Hans Lindbohms Giulia 1600 Spider som 
rullade ut från fabriken 1963. Det är alltså en serie 
101.19. Bilens destination var Sicilien. Så småningom har 
den letat sig till Sverige. Den registreringsbesiktigades 
1972 och inreggad  första gången 1973. Det blev 8 ägare 
fram till Hans Lindbohm

Hans var ute efter en bil till sin mor när han fick se den 
tämligen ruggiga Spidern på Lidingö utanför Stockholm. 
Hans föll för bilens skönhet och bestämde sig raskt. ”Ett 
känslomässigt beslut” säger han. Det saknades en massa 
krom fram och bromsarna fungerade inte. Med den oer-
farnes oforvägenhet lyckades Hans få till 3-kolvsoken så 
att bromsarna fungerade. Därmed klarade bilen besikt-
ningen och kunde starta sin bana som ”bruksbil”. 

Nu när bilen nu var körbar, så det blev snabbt en resa 
till Italien. Så här i efterhand är han väldigt glad att 
han inte stötte emot något. Hela fronten var nämligen 
bortkapad och ersatt med en hastigt tillfixad front som 
hängde i svetsar i överkant. Balkarna till stötfångarna 
saknades så att dessa hängde bara i det rör som var 
svetsade i plåten. Den var alltså helt lös. En lättare sam-
manstötning hade säkert tryckt ihop det hela som ett 
stanniolpapper.

Bilen gick ungefär ett år. Så var det gdags för renovering 
av toppen. Det blev litet andra bekymmer också, så den 
ställdes av 1988-1996. Helt utan tillsyn var den natur-
ligtvis inte utan målsättningen var att återställa den till 
ett bra skick. Under hela tiden letades det delar. Italien, 
USA, Tyskland, England och Belgien har bidragit med 
smått och gott. En ny front från en duktig plåtslagare 
i Belgien, kromdetaljer från bland annat Afra i Italien 
Gjorde att man satte igång att svetsa upp karossen. Det 
tog tre år i löptid. Självklart inte heltid, det går åt mycket 
tid att klura ut hur det skall se ut. 

Sedan lackades bilen och motorn renoverades. Montering 
av alla detaljer tog också sin rundliga tid, det vet alla . 
Man står där med en hög prylar som skall hitta sin rätta 
plats. 

Det här är inte en renovering där bilen plockades ned i 
atomer. Enligt den goda principen ”don´t mend what is 
not broken” är såväl växellåda, bakaxel och sufletten 
kvar orörda från den bil Hans köpte 1987.

Vinnarbilen har nu hittat ett annat hem i Tyskland. Hans 
har skaffat sig en annan kul bil i form av en DeTomaso 
Pantera, direktimporterad från Kalifornien. En fräsch, 
utan behov av större renovering. Denna bils hem-
resa från USA gick över Kanada, Panama (där den stod 
avställd på kaj ett tag) innan den efter 3 månader seglats 
nådde frihamnen i Stockholm. Hans arbetar till vardags 
med logistik och följde bilens rutt på Internet. 

Vinnaren av renoveringspriset 2007

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

Alfa Romeo armbandsur
Designen är klassisk och tidlös med Alfa-logo och Scudetto

på urtavlan. Ursprungligen framtaget till en promotion/
utställning. Ett mycket stilfullt ur av hög kvalitet.

Boett av högglanspolerat rostfritt stål,
klockrem av äkta läder med mycket smart
låsning som också är försedd med Alfa-
logo. Urtavlan finns med vit eller svart
bakgrund. Sekundvisare, dag/datum och
månfas visas. Vattentät (3 atm) och med
automatiskt, självuppdragande urverk.
Armbandsuret levereras från Danmark.
Pris: 950 kronor plus fraktkostnad. 
Glöm inte att ange svart eller vit urtavla.
Leveranstid ca 4 veckor.
Beställ på alfa@paradis.dk

Nästa projekt blir en DeTomaso Pantera.

Vinnaren av 2007 års renoveringspris Hans Lindbohm.
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Av en slump lyckades vi få tag i en MiTo. Den befann 
sig nära slingrande och avslöjande asfaltsvägar i det 
sörmländska landskapet. Kanske är undertecknad och 
Åke Nyberg inte helt opartiska då vi var för sig äger rätt 
många Alfor. Vi ansträngde oss dock för att vara objek-
tiva - läs och se själv om vi lyckades.
 
Att från diverse bilder på nätet samt i biltidningar få 
en korrekt uppfattning av en bils utseende är svårt. 
Personligen har jag varit tveksam till MiTo:s former. 
På plats i verkliga livet föll bitarna på plats. Jag kan 
inte påstå att den är vacker som en klassisk Alfa men 
formerna berör och skapar identitet samtidigt som de är 
lagom fräcka. Slätstrukenheten hos sportigare varianter 
av Peugeot 207, VW Polo och Renault Clio är inget jag 
kan anklaga Alfa Romeo för. Bilen tar för sig rejält redan 
på parkeringsplatsen.
 
På plats bakom ratten känner jag mig som hemma. Inga 
problem att hitta en god sittställning. Allt verkar vara 
väldigt väl hopskruvat med tilltalande former. Färden 

tar oss över lappade och skuttiga små asfaltsvägar utan 
att bilen ens så mycket som knarrar en gång. Antalet 
valmöjligheter gällande interiör och exteriör på denna 
bil är många då målgrupperna antas vilja driva igenom 
sin känsla för individualism och exklusivitet.
Utrymme i både bak- och framsäte samt bagageutrymme 
är förvånande stort med tanke på bilens ringa storlek. 
Förstå mig rätt – det är ingen familjekombi utan en rym-
lig småbil.

Körmässigt är det en besvikelse men ändå inte. Bilen 
når inte riktigt ända fram för en åka-fort-extremist som 
jag. Något kryptiskt kan tyckas, men bilen är så väl hop-
skruvad, isolerad och tillrättalagd att hela upplevelsen 
förtas. Den är fööör bra. Det jag menar är enkelt uttryckt 
att det ska kännas i kroppen när jag har kul. MiTo:n går 
ohyggligt fort utan att berätta det. Den levande körupp-
levelsen i en banpreppad 75 TS som körs i 90 km/h är 
nog att jämföra med MiTo:n i 150 km/h. Visst finns ett 
imponerande förgasarlikt morrande vid acceleration, 
men du sitter där i din luftkonditionerade och väliso-

AlfA MiTo – provkörning på svensk MArk

lerade lilla bil och åker undan riktigt bra utan att det 
där vansinnigt lyckliga grinet från öra till öra riktigt 
vill infinna sig. MiTo är dock en modern bil avsedd att 
brukas till vardags så jämförelsen med en 20 år gammal 
banåkarbil är inte rättvis. Men tänk om det omskrivna 
DNA-systemet hade kunnat få vara betydligt vildare i 
Dynamic-läget. 25 hästar till och ett stenhårt chassi i 
något som skulle kallas banmötesläge hade fulländat 
bilen. Läget I för Insano hade varit på sin plats! Vi får 
avvakta och se vad kommande modeller kan leverera. 
MiTo 1750 GTA med dryga 200 hk lär vara på gång.

Samtidigt och något motsägelsefullt är jag imponerad. 
Att bygga en så liten bil som ger intryck av att vara en 
så stor bil är imponerande. Minskad miljöpåfrestning 
med modern krocksäkerhet är viktiga försäljningsar-
gument idag. Jag hade förmånen att få provköra Åke 
Nybergs gamla Alfasud i våras. Utvecklingen har helt 
klart skenat bland småbilar de senaste 35 åren. Att leva 
med MiTo:n som enda bil är inga problem. En Europa-
semester med hustrun skulle låta sig göras utan problem, 
storleksmässigt blir bilen en höjdare i stadstrafik. Enda 
begränsningen utgörs av bilens utrymmen. Glöm bort 
barnen och långresan till sommarstugan, då barnfamil-
jer kanske inte riktigt är målgruppen för MiTo.

Sammanfattningsvis är detta en mycket välbyggd liten 
bil som helt klart kan roa en aktiv förare även om den 
inte riktigt når upp till den nivå av körglädje som främ-
sta konkurrenten Mini Cooper skänker. Förhoppningsvis 
kan tillverkaren se till att prissättningen anpassas till 
långsinta och osäkra svenskar som från födseln är utrus-
tade med en avog inställning mot Alfa Romeo och allt 
som sticker ut. MiTo är för bra och trevlig för att den ska 
föra en  undanskymd tillvaro i försäljningsstatistikens 
ena hörn. Att komma runt en krök på halvställ samtidigt 
som svärmor kan använda bilen för att åka och handla 
mjölk är möjligt tack vare DNA-systemet. Elektronik är 
bra grejer, synd att Alfa inte vågade bli riktigt vilda och 
galna i DNA-systemets värsta läge. Med en sådan val-
möjlighet hade denna bil varit fulländad i mina ögon.
 
Förutom Mini Cooper och en del andra mindre bilar med 
sportiga ambitioner från andra märken anser jag att Fiat 
500 Abarth SS med 160 hk och pris strax över 200 000 
kr i Europa är en farlig konkurrent för köpare där kör-
upplevelsen står i främsta rummet. Lite varning för kon-
cernkannibalism med andra ord. Förhoppningsvis har 
bilen lanserats i Sverige då du läser detta.

text & foto: staffan erlandsson
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Bilen känns tajt och väl sammanhållen – som en bra 
gympadojja. Den känns väldigt väl ihopskruvad, prov-
körningen gick bitvis på kurviga och hoppiga asfalterade 
före detta grusvägar på landet. Inga slag i hjulställen 
kunde noteras trots högt uppdrivet tempo där ESP sys-
temet fick jobba stundtals på den torra asfalten. Med 
DNA-väljaren ställd i sportläget tillät den bilen att 
gå med lättare bakvagnssläpp på ett kontrollerat och 
underhållande sätt på torr asfalt. Det hjälpte bilen att 
styra in bra i kurvorna. 

Känslan i styrningen var fin och exakt . Chassibalansen 
var bra. Med DNA-knappen i normalläget känns bilen 
bra och skön. Personligen skulle jag ha den i normal-
läget under 90 % av vardagskörningen, fjädringen 
känns bekväm och bilen rör sig som en större bil med 
gasrespons och troligen även bränsleförbrukningen opti-
merad i det läget. I sportläget ställer sig bilen mer på 
tå, gasresponsen ändras till det vassare och jag tyckte 
styrningen och fjädringen ändrade karaktär. Det var 
kul att ställa om DNA väljaren samtidigt som föraren 
ställde om sig till ” attackmode ”. Motorn (turbomatad 
på 1,4 liter) drar mycket bra på låga varv och i mellan-
registret med fin gasrepons utan turbolagg eller andra 
turbodumheter . Det går att köra svinfort med Miton på 
kurviga vägar genom att åka på kraften som finns i det 
breda mellanregistret där körbarheten är imponerande. 
Ett trevligt insugsmorrande finns på fullgas i mellanre-
gistret, nästan så man tror att det är en MP3-fil i stereon 

med gamla dellorto-förgasare som får sprida välljud 
inne i bilen. Att varva den upp mot toppvarv är inte 
fullt så lönande, sista 1000 rpm upp mot rödstrecket ger 
inte så mycket extra kraft, bättre att skicka i en högre 
växel och gasa vidare, det skjuter på riktigt bra. Den lär 
gör 0 – 100 på åtta sek och det gör den säkert.  Bilen är 
sex-växlad och varvar väldigt lite på högsta växeln där 
det går tyst och snålt med bra vridmoment. Vill minnas 
att det varvade strax över 2000 v/min i typ 110 km/h. Vi 
gjorde några simulerade autobahn-körningar i lämpliga 
farter på en avlyst del av vägnätet där bilen gick väldigt 
tyst, fint och stabilt, ungefär som en större bil i 150-lun-
ken. Imponerande. 

Den elektroniska Q2-diffen lyckades vi få att arbeta 
tillsammans med ESP:n i tajta svängar i sportläget. 
Antisladdsystemet hjälpte mjukt och fint bilen att svänga 
när vi våldade in bilen på tvåans växel c:a 70 – 80 km / 
h i väldigt tvär högerkurva, och sen våldade vi på med 
full gas straxt innan APEX och man kände hur bilen 
både styrde och sköt ut ur kurvan utan hjulspinn på ett 
mycket effektivt sätt. Den maskerar hastigheten genom 
att allt sker så odramatiskt. Hade jag kört strax bakom 
i en äldre Alfa Romeo hade färden i samma hastighet 
upplevts som mycket mer fartfylld på grund av diverse 
släpp och sladdande och spinnande med slag i hjulställ 
med mera. 

Motorn är som sagt på 1,4 liter och 155 hästar stark. Den 
har förhållandevis låga C02 utsläpp och belastar således 

ÅkE NybERG TyckER TIll Och OM MiTo

inte tillverkaren med de kommande sammanlagda C02 
utsläpp som alla tillverkare måste komma ned under 
utslaget på alla modeller i produktion. Fiats Abarth-
modeller av samma motor ligger på 160-180 hk vilket 
tyder på att det troligen är ganska enkelt att chippa den 
här motorn till högre effekt och annan motorkaraktär än 
det som levereras när bilen lämnar försäljningshallen. 
Sen fanns det mängder av menyer, system och navigato-
rer att blippa med men jag hade varken tid eller intresse 
att fingra på dem under den här provkörningen. MiTo 
kommer att bli en vass konkurrent för Mini Cooper med 
flera att bita i.

Sammanfattningsvis imponeras jag av Mitons dyna-
miska körupplevelse på vägen och att den känns så väl 
ihopskruvad. När man ser den i verkligheten upplever 
jag att den är ännu snyggare än på bild, trots att Staffan 
är en mycket duktig fotograf.

Jag hoppas att importören kan ta in en relativt naken 
modell med lågt grundpris som man sen kan plocka på 
med grejer efter egen smak och prislapp. Konkurrenterna 
har tidigare haft bilar som varit lågt prissatta basutrus-
tade grundmodeller, medans de välutrustade Alforna 
framstått som dyra i jämförelse i biltidningar. När plus 
och minus summeras så får Alfan plus för körkänsla, 
dynamik och design men får minus för att den är för dyr. 
Hoppas generalagenten kan trycka ned priset på grund-
modellen så kan den attrahera fler. Mini Cooper är ett 
bra exempel på hur man med olika kryddpaket – Curry, 
Chili med flera - börjar på en låg nivå men plockar ihop 
en relativt dyr bil med hjälp av en trevlig bilsäljare som 
på olika sätt hjälper en att få till en personlig bil som 
man är redo att betala extra för. Den vägen borde fung-
era även i Sverige. 

ÅKe nyberg
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mIlano, ItalIen
För en generation amerikanska Alfisti är Alfa Romeos 
återkomst på den amerikanska marknaden som julen 
som aldrig kom. Märket, Fiat-gruppens premiummärke, 
lämnade den amerikanska marknaden 1994 under ett 
kvävande moln av irritation och slätstrukenhet. Det var 
inte så att bilarna var dåliga – inte speciellt dåliga i alla 
fall – men när något gick sönder så var återförsäljaren 
omöjlig, de elektriska problemen olösbara och repa-
rationskostnaderna enorma. Och att hitta reservdelar 
var som att försöka köpa en människonjure på svarta 
marknaden.
Det är ett mått på hur outplånligt erotiska, uttrycksfulla 
och “coola” dessa bilar var att folk överhuvudtaget köpte 
dem och till och med kände nostalgismärtor när de var 
borta. Faktum är att de amerikaner som någonsin hört 
talas om Disco Volante eller Vittorio Jano eller Tazio 
Nuvolari är lätt räknade.
Märkeshistorien som finns här [USA] har aldrig rört sig 
om prestanda, motorsport eller värde för pengarna. Nej, 
för de flesta amerikaner betyder Alfa Romeo oefterhärm-
lig italiensk stil, en påträngande och kittlande skönhet i 
linjer och profil. Det rör sig om Dustin Hoffmans olyck-
liga passion i ”Mandomsprovet”. Det rör sig om Fellini’s 

månbelysta ”Juliet of the Spirits” [sv. ” Julietta och 
andarna” 1965] i vilken Giulietta Masina förföljs av en 
man, en Romeo, i en Giulietta Spider (det kvalificerar 
sig kanske som den mest till långsökta metareferensen 
i filmhistorien.) Det rör sig om ungdom, ”cool” och det 
viskade löftet om sex under balustraden.
Eller är det bara jag?

Alfa har strategiplanerat sin återkomst till denna konti-
nent nästan sedan de försvann, men med Fiats rockstjär-
ne-VD Sergio Marchionnes ankomst har planeringen 
fått ny fart. Förra året började företaget importera sin 
sportbil 8C Competizione, tillverkad i extremt liten serie, 
genom Maserati-återförsäljare (ett annat Fiat-innehav). 
Rykten från välunderrättade källor talade om att före-
taget skulle börja importera bilar som den formidabla 
Brera kupen, Spidern och kanske crossoverbilen Kamal 
så tidigt som 2010.
Till slut blev även dessa genomtänkta planer över-
körda av händelseutvecklingen; bensin för $5 per gal-
lon i Kalifornien, den störtdykande dollarn mot euron, 
finanskrisen. Allt detta har lyft Alfa-flaggan från mel-
lanklassenbilarna och planterat den i det oväntade grep-
pet på den nya halvkombin i B-segmentet, MiTo’n.

AlFA ROMEO MITO lEvER äNTlIGEN upp TIll FANTASIN

aV dan neil, los angeles tiMes

reds anm: från vår internationella korrespondent i linköping, bo m hasselblad, får vi denna artikel som ursprungligen publi-
cerades i los angeles times den 9 juli 2008. översättning och redigering: bo m. hasselblad – översatt och publicerad med 
tillstånd.

höKnäbb Dominerande grill i karaktäristiskt format leder 
linjerna över hela karossen till ett vackert slutresultat.

cocKPIt Stram men ändå vacker inredning där formerna 
dominerar.

luca mIto Il CEO di Alfa Romeo Automobiles, Luca De Meo, e l’Alfa Romeo MiTo.

baKlJus Köparen kan själv välja bland olika detaljer som 
exempelvis inramning av bakljusen.

Med siktet inställt, lika välriktat som Jupiters blixt, mot 
BMW’s Mini formgavs MiTo med den brio ordet föran-
leder av Alfa-designern Juan Manuel Diaz. Den unge 
argentinaren var i studion en dag 2002, dreglande över 
prototyper av sportbilen 8C och kände en frustration att 
han själv aldrig skulle komma att ha råd med en sådan 
bil. Enligt Automotive News började han skissa MiTo 
som en överkomlig version av den djärva och maskulina 
8C.
Han hamnade inte helt fel. Liksom 8C är MiTo en extatisk 
form, full av samordnade harmoniska linjer och slutförda 
tankar, som ett stycke vacker musik. Alfa’s höknäbbsgrill 
förefaller dela vinden och locka karossformerna med sig, 
utvecklade i förförande vinklar över motorhuven och 
draperad runt den droppformande dagsljusöppningen. 
Inte sedan den Frank Stephenson-designade BMW Mini 
har en liten bil formgivits så perfekt.
Alfa framställer just Minin som marknadens spöke och 
planerar att erbjuda samma möjligheter att skräddarsy 
bilen med massor av färger, tyger, dekaler och utrust-
ningsnivåer (du kan exempelvis välja vilken typ av ram 

du vill ha för bakljusen). Testbilen jag körde vid pres-
sintroduktionen i Monza skulle kunna betecknas som 
standard-Alfa: lavasvart med en svart läderinredning 
tillsammans med lite utsökt fusk-kolfiber på instru-
mentbrädan.
Under den svepande motorhuven finns en av tre motorer: 
en 1,4-liters sugfyra (c:a 70 hk), en turbomatad 1,4-liters 
(151 hk) och en 1,6-liters turbodiesel (117,6 hk och 236 
lbft i vridmoment). Alla kopplade till en sexväxlad 
manuell låda. Den kommande prestandamodellen, GTV, 
kommer med största sannolikhet att ha en dubbelkopp-
lingsväxellåda från Magneti Marelli (ytterligare en Fiat-
tentakel). Bränsleekonomin varierar från cirka 36 till 50 
mpg (bensinturbo respektive  dieselturbo).
MiTo – uttalas “Me-Toe”- är en hip blandning av stads-
namnen Milan och Torino – har en hel mängd elek-
troniska mellanhänder ombord. Låsningsfria bromsar, 
antispin och stabilitetskontroll och alla sorters smarta 
bromsar.
Annan löpsedelsteknologi inkluderar Alfa’s DNA – en 
trevägsomkopplare som skärper bilens väghållning och 
gensvar, à la Ferrari (ytterligare ett i bolagssfären). Bilen 
har också Alfa’s intressanta Q2 system på framaxeln, ett 
antispinnsystem i form av en diffspärr som bromsar 
hjulet på insidan vid höga g-krafter och därigenom diri-
gerar om vridmomentet till det yttre hjulet.
Det är mycket prestandateknologi för en bil som kommer 
att kosta runt $22 000. Men den verkliga dragkraften 
hos MiTo är lika högteknologisk som en sexig silkes-
strumpa. Här är en underbart vacker, kul, bränslesnål 
bil med mannekängutseende och den förtrollande itali-
anska gracen som man inte kan köpa längre (Ferrari och 
Maserati räknas inte eftersom de inte är riktiga bilar). 
Det är inte ett ögonblick för tidigt att den kommer hit.

Orginalartikeln kan du läsa på:
http://www.latimes.com/classified/automotive/hig-
hway1/la-hy-alfa9-2008jul09,0,1320097.story
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nu har alfa romeo ytterligare vässat sitt erbjudande 
till sina kunder. de som köper nya 8c competizione 
eller 8c spider får den levererad med en inbyggd 
batteriladdare från cteK. en liten detalj, javisst, men 
nog så viktig för att göra bilförarens vardag lite min-
dre känslig för ett av de vanligaste – och onödigaste – 
irritationsmomenten, nämligen att bilen inte startar.

Detta är faktiskt ett allt vanligare problem. Det beror 
främst på att dagens bilar är så fullastade med sofistike-
rad elektronik som ständigt suger kraft ur batteriet. Och 
även om moderna batterier är mycket starka tål de inte 
att oavbrutet laddas ur. Det är som droppen som urhol-
kar stenen. En långsam men mycket stabil process.

Det är sådant som larm, radio, el-stol, GPS och så vidare, 
inklusive de datorer som styr elektroniken. Batteriet lad-
dar ur lite extra när motorn är avstängd och radio eller 
kupébelysning är tänd. Och just därför att batteriet är så 
starkt kräver det en hel del kraft för att laddas upp igen. 
Det är nätt och jämt att generatorn klarar det. Kör man 
dessutom korta sträckor hinner batteriet inte få tillbaka 
ens den kraft som gick åt för att starta motorn.

Om batteriet redan tappat några tiotal procent av sin 
laddning är generatorn faktiskt för svag för att återställa 
laddningen. Då krävs en batteriladdare.

vassare vardag för alla som KöPer
nya 8c comPetIZIone eller 8c sPIder

Lägg därtill ett problem som uppmärksammats alltmer 
på senare tid: att en bils batteri ofta är ganska urladdat 
redan när man köper den. Den kan ha stått i veckor och 
månader i bilhallen och att batteriet då laddats ur till 
hälften är inte ovanligt. 
Samtidigt utgår vi, dagens bilförare, oftast från att bilen 
bara ska fungera. Särskilt i storstäder, just där de korta 
färderna är vanligast. 

Det är bakgrunden till att Alfa Romeo nu gör livet bakom 
ratten lite mer pålitligt för alla sina Competizione- och 
Spiderentusiaster. 

Med en liten nätt CTEK-laddare alltid ombord kan Alfa 
Romeo-ägaren ständigt ha ett fräscht batteri. Särskilt om 
bilen ställs undan säsongsvis. Då är det bara att koppla 
in laddaren så underhållsladdas batteriet automatiskt. 
Laddaren slår på då och då, när laddningen i batteriet 
sjunker. Laddaren kan vara inkopplad flera månader i 
sträck, den sköter underhållet helt på egen hand.

Med ett välladdat och piggt batteri startar bilen. Precis 
som man förväntar sig. 
I synnerhet om man kör en Alfa Romeo.

Alfa Mito fick full pott i Euro-NCAP:s test. Fem stjär-
nor i sin klass tillsammans med nya Ford Fiesta. Även 
whiplash-skyddet fick gott resultat med en andraplats 
bakom Volvo XC60. 
MiTo förefaller vara välbyggd. Den lilla bilens kupé-
utrymme deformerades måttligt vid frontalkrock. Både 
förare och framsätespassagerare hade mycket bra skydd 
för samtliga kroppsdelar. Förarplatsens airbag i knä-
höjd bedömdes ge gott skydd, liksom säkerhetsbältenas 
dubbla förspänningsanordningar. 
Not: Även Alfa 159 har fem stjärnor.

Whiplash, eller pisksnärtskada som det heter på svenska, 
var länge en oförklarlig skada. Än idag är inte alla detal-
jer kring skadan kända även om det står helt klart att 
utformningen av stol och nackskydd har stor inverkan 
vid påkörning bakifrån. Euro-NCAP testar stolarna vid 
tre olika nivåer av krockvåld - högt, mellan och lågt. Vid 
testet används en specialdesignad docka för denna typ 
av olycka.

Alfa Romeo MiTo placerade sig på andra plats bakom 
Volvo XC60. I tabellen nedan redovisas de fem bilar av 
modell 2008 som bedömdes ha ett bra skydd mot pisk-
snärtskada. 

text: staffan eRlandsson
foto: eURo-ncap
källa: eURo-ncap

MiTo kROckAR bRA

Volvo XC60 3,5
Alfa Romeo MiTo 3,3
VW Golf  3,3 
Audi A4 3,2
Opel Insignia 3,1

FAKTA EURO-NCAP
Grundades 1997
NCAP står för New Car Assessment Programme ; ung. 
nybilsutvärdering
Svenska Vägverket var en av de första medlemmarna. 
Idag ingår flera länder samt motororganisationer.
Biltillverkarnas kritik vid grundandet av Euro-NCAP 
var massiv. Idag är ett gott betyg i Euro-NCAP:s tester 
ett mycket viktig försäljningsargument.
Testerna syftar till att ge jämförbara data mellan bilar i 
samma storleksklass. Vuxna åkande, barn samt fotgäng-
are är några av kriterierna som testas.
2009 kommer nya testprotokoll att ligga till grund för 
test. Förutom de vanliga testen tillkommer även katego-
rin säkerhetsassistans i form av antisladd (ESC). Det blir 
omöjligt att nå full pott (fem stjärnor) utan ett sådant 
system.

läs mer PÅ WWW.euroncaP.com
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Kvintetten hittar vi i Maglehem i en ljuvlig, genuin gård 
med naturen tätt på.
Utan inbördes rangordning, i alla fall bland de fyra för-
sta, är de fem: Fiat 500 A Topolino 1938-års modell, Fiat 
1100 de Luxe 1957-års modell, Fiat 500 C från 1953 och 
sist men absolut inte minst den läckert röda, Sveriges 
enda, Fiat 850 Racer Bertone från 1968, skönheterna med 
fyra markkontakter. Sista femtedelen i kvintetten har 
bara två dylika. Kännare av italienska bilar har förstås 
redan gissat att det handlar om legendariske flygkapte-
nen med mera Sten-Åke Hjalmarsson.
Det hänger regn i luften när vi tassar över bron till hans 
och hustrun Birgittas vackra hem. En garageport står 
öppen och vi anar att det är här ute bland sina blän-
kande skyddslingar vi ska hitta Sten- Åke, född 1924 i 
Gringelstad där föräldrarna drev lanthandeln. Mycket 
riktigt, här står han och gnider bort märken efter regn-
stänk som hamnade på den eleganta tvåfärgade italien-
ska Musse Piggbilen Topolino, stänk som åsamkades 
ekipaget vid besöket på Autoseum och den italienska 
bilparaden häromsöndagen.
– Här trivs jag, säger Sten Åke och ler med hela ansiktet. 
Men jag har trivts lite varstans under mitt liv. Min upp-
växt i Simrishamn, där familjen drev Hotell Österlen, 
var fin. Jag har min bror Knut kvar där nere än. Knut 
och jag började tidigt intressera oss för modellflyg. Det 
kändes rätt naturligt att prova på som flygtelegrafist 
och navigatör. 1952 utbildade jag mig till pilot och fick 
anställning hos SAS.
 
Redan 1956 var Sten Åke kapten och raden av klassiska 
plan han spakat är lång; DC 3, Metropolitan, DC6, DC7, 

DC8, Caravelle och så det allra bästa till sist, sju avslu-
tande år på Boing 747 Jumbo.
-Det är enligt mitt sätt att se världens absolut bästa 
plan. Det är lättfluget och härligt harmoniskt, säger Sten 
Åke, som är mån om att betona att han haft ett extremt 
härligt liv.
– Jag fick se världen, fick uppleva två års stationering 
i Bangkok med massor av flygningar på Manila och 
Tokyo. Ett år i Rom tände förälskelsen i italienska bilar. 
Visst är de mestadels mycket vackra, men för mig är det 
motorerna som fascinerar allra mest. 
Han pilar ut i angränsade lokal, slår upp portarna och 
hojtar:
-Vänta ska du få höra vad jag menar.  
Han kliver in bak ratten på sin Fiat 110 de Luxe, i ena-
stående originalskick för övrigt. Han vrider om start-
nyckeln. Förgasartypen gör att han måste ge startmotor 
och bränslepump den tid som behövs för att fylla bensin. 
Så spinner motorn i gång, men vi får nästan anstränga 
oss för att höra den. Så tyst går en italiensk motor modell 
57!
– Men tro inte att det är bara tysta motorer jag gillar, 
skrattar Sten Åke. Det har väl egentligen alltid varit 
nästan det omvända förhållandet. En rapp motor ska 
höras.
Första bilen var dock ingen italienare, utan en förkrigs-
bil, en Citroën cabriolet F12, en tvåsitsig skönhet, som 
jag fick tag i i Småland. När jag skulle ta hem den häng-
des ett gengasaggregat på och sen stack jag söderut.
Sten Åke skrattar gott åt minnet. 
– Jag var förresten med och startade Club Alfa Romeo 
1950. Min första egna Alfa Romeo 1900 1953- års modell 

från den mångårige klubbmedlemmen sten hjalmarsson dyker detta reportage 
upp. ursprungligen skrivet av  bo olsson för österlenmagasinet. Klöverbladet 
tackar för bidraget.

text: bo olsson 

häRlIG vETERANkvINTETT

köpte jag av Jocke Bonnier. På den tiden var det rätt 
okomplicerat att föra in bilar. Jag var stationerad i Rom 
56-57, och då inköpte jag mig en Alfa Romeo 1900 Super 
Sprint. Jag provade på att köra banracing med denna ett 
par år. Sedan blev det byte  till en Healey Sprite Racing. 
I den åkte jag faktiskt ifrån många Porschar. Det var 
tävlingar på Skarpnäck, i Karlskoga och lite varstans 
i Norden. En gång smällde jag på Roskilde Ring, men 
sån´t glömde man fort på den tiden. Jag hann med att 
prova även på brittiska märket DIVA. Jag har hört att 
det exemplar jag körde ska finnas i Malmö. Det bör vara 
ganska unikt, vill jag tro.
 
Sten Åke brukar få med hustrun Birgitta, till vardags 
tågklarerare, till Fiatklubbens årsmöte och till trivsam-
ma träffen Nostalgifestivalen i Ronneby, som hålls varje 
år, sista veckändan i juni.
– Vi brukar försöka samla hela klanen där. Det är härligt 
att umgås hela familjen bland vackra, spännande bilar, 
likasinnade och andra trevliga människor. Den stäm-
ning som finns när motorintresserade träffas är så skön.
Sten Åke har egentligen aldrig varit älskare av svenska 
bilar. Dieselbilar har han ända tills nu undvikit att kika 
på, men när han provade en ny Alfa Romeo med diesel-

motor fick t.o.m. en bensinare som Sten Åke ge sig på 
nåd och onåd.
– Jo, jag varvar ju gärna upp till 6-7000 varv, men denna 
diesel fick mig att fundera. 
Självfallet går det inte ens med våld att baxa in honom i 
en bil, med automatlåda. Inte heller SUV för stadsbruk 
accepterar han.
– Så klart finns det folk som av yrkesmässiga skäl har 
nytta av en fyrhjulsdriven vagn, men varför då inte 
prova en Hyundai Tucson t.ex. Min fru Birgitta är lyck-
lig ägare till denna. Där får man valuta för en vettig 
peng. Fast det var väl reklam, men skit samma. Jag är 
ändå så gammal, säger han.
 
Jo, prästbetyget kan man inte skoja bort, men det är en 
synnerligen alert och städseracinggrön entusiast och 
livsnjutare som till vardags kör en mycket vacker Alfa 
Romeo 1998.
– Den kör jag för att det är den vackraste Alfan hittills, 
säger han utan att tveka en tiondel.
Han handlar mycket på e-bay och det är något han varmt 
rekommenderar.
Sten Åke må ha landat, men still står han aldrig. Forza 
Italia!



26

hemmahos

©
 2

00
8 

Ex
xo

n 
M

ob
il 

C
or

po
ra

tio
n.

 M
ob

il 
oc

h 
M

ob
il 

1 
lo

go
ty

pe
n 

är
 v

ar
um

är
ke

n 
so

m
 ti

llh
ör

 E
xx

on
 M

ob
il 

C
or

po
ra

tio
n 

el
le

r e
tt 

av
 d

es
s 

do
tte

rb
ol

ag
.

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

Klöverbladet_210x297.indd   1 08-01-18   10.16.45
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Den 13:e September blev heldagsnöjet en regularitetstäv-
ling på dryga 250km.
Det hela började med ett tips av Rolf Karsten på CAR:s 
forum för träffar.
Tipset gällde en så kallad regularitytävling - HMSS 
pokalen - avsett för klassikerbilar tillverkade före 1979, 
med start i Sollentuna och mål i Uppsala.
Tävlingsinbjudan lockade med gissningsvis många och 
långa sträckor i en garanterad svängig miljö i Roslagen 
samt möjlighet till en icke-specificerad lunch och dito 
middag. Vad mer kan en törstande entusiast begära?

föRbeRedelseR

Första steget var att hitta en kartläsare och Jörgen 
Eriksson var snabbt med på noterna!
Andra steget var att bestämma vilken klass anmälan 
skulle innehålla. 
Efter att ha kontrollerat funktion och precision på 
Jaegerns tripp blev steg tre att skicka in en anmä-
lan till klass 2 - bil med original trippmätare. 
Vi har båda ban- och rallyerfarenheter men ingen erfa-
renhet från bilorientering eller regularity. 
Fjärde steget blev då att över en middag gå igenom reg-
ler, tilläggsregler, tävlingsexempel, hastighetstabeller, 
inventera lämpliga hjälpmedel och inte minst köra en 
kalibrerad sträcka med rätt däck monterade för att få 
fram hur många felprocent Jaegern visar. Teorilektionen 
förbyttes dock i rena handgripligheter i form av hjulin-
ställning.
Körmomentet i regularity lät busenkelt - håll 
en jämn hastighet igenom en okänd körsträcka. 
Steg fem blev att se till att Bertonen var redo för lång-
körning och att bokstavligen gräva fram de bilpapper 
som arrangören vill se innan start.

dagen d

Alla samlades en inte alltför tidigt lördagsmor-
gon vid Edsvik Konsthall i Sollentuna, där klas-

sikerna ställdes upp på rad (läs: bilarna!).  
Vid förarmötet fick vi startnummer, roadbook samt 
karta på orienteringsmomentet. Redan här syntes skill-
nad mellan regularityrävarna, som snabbt hoppade in i 
bilen och började räkna, samt nybörjarna, det vill säga 
vi, som dröjde sig kvar pratandes på gårdsplanen.

Med radiosynkroniserade kronografer gav vi oss iväg - 
nu med tillhörande startkort - till första specialsträckan 
i etapp ett, en klassiker och tillika min lokala test-
sträcka, Skålhamravägen med start vid Hagby. Därefter 
avverkades ytterligare tre regularitetssträckor, på grus 
och asfalt, stadigt på väg norrut.

Väl vid lunchuppehållet på Sundsta Säteri fanns tid för 
oss deltagare att utbyta ett par kloka men klassiska ord, 
studera golfentusiasterna samt fylla på vattenflaskorna.
Etapp två innehöll fyra specialsträckor samt en oriente-
ringssträcka.
Efter målgång i Uppsala samlades bilarna vid Scandic 
Hotell och mer tid för klassiskt mingel och framförande 
av eventuell kritik till arrangören innan middagen.  
Tyvärr kan vi inte återge vad som behandlades under 
middagen eftersom vi var nödgade att styra kosan mot 
Storstaden och inbokade presskonferenser.

chRisteRs intRyck soM RegUlaRityföRaRe

Tempot var omväxlande, kurvorna verkade aldrig ta 
slut, konsten att hålla jämn hastighet kräver en manisk 
kontroll över bröderna Weber och ett ständigt vakande 
öga på Jaegerns stora visare. Vi passerade innevånare 
vid ett otal stugor, gårdar samt butter herre på cykel 
med påhängsmotor - alla agerade spontant åskådare 
efter att fått upp ögonen på de förbipasserande klas-
sikerna (läs: stiliga herrar och damer!) vilket ledde till 
många glada gester, miner och rop om snart återbesök. 
Specialsträckorna är inte avlysta utan går på allmänna 
men ack så kurviga vägar, vilket betyder att traktorer, 
cyklister, skördetröskor, bussar, långtradare, MC och 
gårdstun drar helt eller delvis drar ned på den ideala 
medelhastigheten. Det betyder att det man tappar i fart 
på ett ställe måste man strax ta igen med lite assistans 
från de saliga och tacksamt brölande bröderna Weber.

bIlÅkNING - Al DENTE
text & foto: chrIster Jogenborn och Jörgen erIKsson

JöRgens intRyck soM RegUlaRitetsRallykaRtläsaRe

Precis som under ett vanligt rally så har kartläsaren 
fullt upp: tider ska passas, klockor ska startas och stop-
pas, roadbook ska läsas och speciellt för regularitetsral-
ly, farten ska ständigt kontrolleras med hjälp av speciella 
tabeller och ibland med miniräknare. Passagerarplatsen 
är full med tidkort, kartor och alla andra papper som 
situationen kräver. Att slappna av är inget alternativ, 
bakom nästa kurva kan en hemlig tidkontroll gömma sig, 
en kontroll som helst ska passeras med sekundprecision. 
Tävlingen innehöll även ett orienteringsmoment som 
jämfört med resten av tävlingen, visade sig vara riktigt 
lätt och dessutom kunde avverkas i ett lugnt tempo. 
Tävlingen kan sammanfattas med följande ord: en trev-
ligt och intressant lördagsutflykt – with a twist. Får du 
chansen att delta, tveka inte, utan anmäl dig.

ResUltatet

Vi var nöjda med de individuella resultaten per regulari-
tetssträcka men ett nybörjarmisstag vid starten på RS6 
resulterade i famnar fulla med tidstillägg, och på ett 
ögonblick befann vi oss långt ned på resultatlistan.

aRRangöRen

I denna första HMSS regularitytävling radade arrangö-
ren upp ett pärlband av svängiga sträckor i en inspi-
rerande miljö, vädret var till en början av cabriolet-
kvalitet. 
På minussidan så fanns missar i roadbook, slutresultaten 
lät vänta på sig och antalet deltagare var aningen lågt.
Läs mer om HMSS Pokalen Regularitytävling på www.
hmss.se

saMManfattat

Söker man komplement till däcksparkningsträffar eller 
bankörning kan den här typen av event fungera bra, 
ja – till och med varmt rekommenderas. Det finns givet-
vis fler arrangörer och etablerade regularitytävlingar 
runtom i landet och förhoppningsvis anmäler sig arrang-
örerna fortsatt till respektive märkesklubbs möteskalen-
der tidigt på säsongen.

chrIster Jogenborn & Jörgen erIKsson, 
alfa romeo 2000 gtv 1973
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Det gamla 1600-talsslottet Skokloster ligger kvar vid sin 
mälarvik. De senare tillskotten har varit konferensdel 
och motormuseum.  I tiotals år har det varit det givna 
utflyktsmålet för oss Alfisti 1:a maj. För två år sedan 
hade ägarfamiljen sålt konferensdelen med vidhäng-
ande museum.  De nya ägarna var litet yrvakna när de 
plötsligt fick besök av ”några 100 Italienare” som det 
stod på en lapp i köket. Det var allt de visste om den 
invasion som skulle drabba dem. Konferensdelen var en 
fantastisk tidsresa. Ingenting hade ändrats sedan det 
byggdes. Där kunde man känna sig som en deltagare i 
TV-programmet ”kulturspanarna”, orört 60-tal! 

På området fanns Motormuséet . De flesta besökarna har 
nog i ärlighetens namn bara sett de avflagnade flygpla-
nen på utsidan, en DC3 och J35 Draken i spaningsversion.  
Om man steg in genom dörren till den något dammiga, 
överlastade miljön kunde man ha intressant konversa-
tion med den originella ägaren som satt i biljettkassan. 
Det var som att kliva in i en annan värld. Gammeldags 
såväl till föremål som till samtalstyp.  Elegant, snirklig 
i samtalet, iförd fluga framstod han som en tidstypisk 
del av museet.

I min nya roll som fritidshusägare i Skåne upptäckte jag 
i vintras att jag skulle få återse museet! Bara några km 
från mitt torp! Tre entusiaster i Kivik-Simrishamn hade 
slagit sig ihop och köpt museet, skaffat lokal i form av en 
nedlagd industri och var i full fart att flytta hela rasket 
till Österlen! Autoseum var namnet! Startat av grabbar 
med anknytning till Kiviks Musteri och Simrishamns 
största fastighetsbolag, resurser finns med andra ord.
Västra halvan av Skåne är väl företrätt med putsträffar 
medan Österlen litet snobbigt lyfter på näsan och talar 
om ”Kultur” med stort K. När det drar ihop sig till bil 
visar det sig att de ska vara STORA Grejer. USA-järn är 
det som gäller. Trots att man kallar sig Sveriges Toscana. 
Italiensk Bilkultur med stort B saknas alltså!
Insikten klarnade så småningom, man kan ta 3 flugor i 
smällen. 1 - fixa en bilträff i östra Skåne, 2 – återknyta 
till Skokloster, 3 – visa de svenska ”Toscaniterna” vilka 
bilar de skulle ha.

Chefen på muséet var lätt förvånad över uppvakt-
ningen men lyckades hitta en helg för det hela. Litet 
kort om tid var det, men genom hjälp från kusinerna 
bland Maserati, Ferrari, Fiat, Lancia, västskåningarna 

SkOklOSTER – AuTOSEuM

med Fyrklöverbladet, Alfa Romeo Klub Danmark och 
Österlenmagasinet fick vi ut meddelandet - Italiensk 
Bilträff på Autoseum.

Sten Hjalmarsson, 84 år, blev väldigt uppåt och var leda-
re för en karavan bilar från nordöstra hörnet och kom 
bl a med sin Fiat Topolino 1938. Jakob Thorsteinsson 
tog sig genom landskapet på slingrande vägar ifrån 

text och foto: Rolf caRstens

Bröder på slänten.

Uno Levinsson hälsar välkommen.
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Helsingborg, Björn Nilsson snurrade runt med en kara-
van från Malmö.
Trots att det var gråmulet med regn i luften kom 80 
fordon, 79 bilar och en Piaggio Vespa!  5 från Danmark, 
flera Maserati, några Ferrari, en sällsynt Lancia, Fiatar 
av varierande skepnad och som sagt en Vespa!
Uno Levinsson hälsade välkomna, lätt rörd av det stora 
antalet deltagare. Förutom de 80 fordonen från oss var 
det minst lika många bilar från lokala ortsbor som letat 
sig dit för att titta på våra läckerheter. Parkeringen 
var full långt ut på gräsmattorna! Känns det igen från 

Skokloster?  Därefter var det fri vandring i lokalerna 
där man kunde hitta allt från en ”Gammeldansk”, Dansk 
Bilfabriks trehjuliga Voiturette från 1898 till en jetmo-
tordriven bil för hastighetsrekord.  Stämningen var god 
och vid det subventionerade kaffet skröt och ljögs det 
som vanligt. 

Det var alltså inte speciellt svårt att ordna en träff, bara 
man för ut budskapet så kommer folk. Andra kan också 
pröva att göra samma sak. Vi gör om det nästa år, någon-
stans på Österlen!

Bartha – en uppkäftig tjej.

Vem äger vad.

Sten Hjalmarssons Topolino. Thor TruVandis Montreal.

Vems är denna?

Uppställning utanför.

Lika som bär.

Stens Racing 850 by Bertone.

Lancia, en av muséets få italienare. 

Sällsynt numera. 

Dag Hammarskölds B11. 
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text & foto: Jörgen erIKsson

I slutet av oktober startade för-
beredelserna inför säsongen 2009. 
Möte med förare (nuvarande och 
kommande) samt samt funktionärer 
avhölls i Stockholm.
Mötet som ägde rum den 25 okto-
ber lockade i ärlighetens namn ett 
alarmerande lågt antal deltagare, 15 
stycken, men man ska komma ihåg 
att det är rätt långt att åka för dom 
flesta och att man förhoppningsvis 
väljer att lägga respengarna på täv-
lingsbilen istället. Nu ska jag inte gå 
in så djupt på allt som avhandlades 
på mötet utan det tror jag att vi som 
är riktigt intresserade själva kan 
läsa oss till på Challenge-delen av 
klubbens hemsida. Vi fokuserar här 
på det mest angelägna nämligen 
tillväxten, och vad kan vara bättre 

uppSTART cAR chAllENGESERIEN 2009

för det ändamålet än den snabba 
beskrivning av vad som krävs för att 
kunna komma till start som finns på 
alfaklubbens hemsida, där kan du 
läsa dig till vad som krävs av dig och 
din bil och där finns givetvis också 
det fullständiga reglementet.
Det kommer under 2009 att ske 
ytterligare en del för att locka fler 
till serien, bland annat en egen hem-
sida som det länkas till från klub-
bens hemsida samt möjlighet att 
på banmötena få åka med i några 
utvalda challengebilar för att få 
uppleva skillnaden mellan gatbil 
och tävlingsbil på bana.
Ett försök att med hjälp av sponso-
rer få ut serien på motorsportka-
nalen.se diskuterades, för att den 
vägen nå en motorintresserad publik 

även utanför klubben, något som i 
längden kanske även kan locka fler 
till märket.

Norska alfaklubbens serie Corsa 
Italiano diskuterades som tänkbar 
samarbetspartner. Detta alterna-
tiv har fått ökad aktualitet efter 
att norrmännen bjöd in Challenge-
åkarna till deltagande vid deras 
sista tävling för året. Micha Forsgren 
deltog med sin Alfa 164 som enda 
svenska representant. Resultatet 
blev mycket bra; klass-seger i bägge 
loppen
Vi kan nog trots allt se förhopp-
ningsfullt an på framtiden då det 
finns en stor vilja i den här gruppen 
att Challenge serien ska leva vidare 
och bli större.

Stående fr.v: Aris Stamos, Igino Cazzola, Benny Steen, Markus Moberg, Johan Moberg, Mats Strandberg, Mats Forssén.
Sittande fr. v: Stefan Atterhall, Micha Forsgren, Claes Hoffsten, Ola Hoffsten, Rickard Eliasson.
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vilken är alfa romeos bästa modell? en helt omöjlig 
fråga att ge ett entydigt svar på då svaren är lika 
många som modellerna. Kanske är det lättare att 
svara på vad som gör en alfa till just en alfa? ”rost” 
ropar någon från audi-läktaren och klacken skrattar 
med. men vi invigda vet… 

Den smörigt sugande mekaniska känslan i 105-seriens 
växellådor, nord-motorns varviga karaktär och alfasu-
dens höga kurvpotential är populära inkörsportar till 
Alfa-missbruket. Men några av oss har fastnat i något 
mer svårplacerat. En harmoni där de enskilda egenska-
perna inte framträder med någon knivskarp tydlighet 
utan där varje egenskap istället är en del av en helhet. 
Likt ett välgjort vin från Toscana eller ett samspelt 
fotbollslag som precis tagit hem ”Scudetton” eller… en 
Alfetta. Sällan är bilar som passar in i beskrivningen 
ovan vansinnigt vackra eller imponerande snabba för då 
riskerar en enskild egenskap att ta överhanden. Istället 
är det bilar där harmonin sakta växer fram. Plötsligt, 
efter dagar, veckor av umgänge framstår det som själv-
klart – ”herregud, vilken underbar skapelse, jag är 
kär…”

Alfetta-sedanens återhållsamma linjer formgavs av 
någon som inte ville slösa och istället skrädda fram 
något återhållsamt elegant. Visst var hon vackrast som 
debutant och kanske var de kirurgiska ingreppen senare 
i livet inte fullt harmoniska men helheten var alltid 
speciell. Helheten förstärktes av den kubistiska insidan. 
Allt fanns på plats och här och var tilläts hon vara lite 
elegant. Alla som tog sig tid att lära känna henne insåg 
att hon inte var av enkel härkomst. Hon var avancerad 
och komplex. 

En kurvig sommarkväll och några liter kvalitetsben-
sin är allt som behövs för att umgås intensivt. Resan 
fram till den kurviga vägen går bekvämt och tyst. Den 
ansenliga mängden motorolja värms sakta upp. Sätena 
bjuder på ett spänstigt stöd och man njuter lika mycket 
fram som bak. Och plötsligt står den där – den kurviga 
vägen som är resans mål. Alfettan varvar upp och sät-
ter fart. Kurvhastigheten växer i takt med förtroendet. 
Krängningen finns där men också däckstjutet som för 
tankarna till ”La Piovra”¹ och jakten på kriminella. 
Motorns vridmoment drar bilen ur kurvorna även om 
man varit sparsam med nedväxlingen och bromsarna 
klarar av att doseras lagom för att hastigheten skall 
vara den rätta innan nästa kurva. Kanske, kanske en 
liten dragning åt höger som skvallrar om anliggande 
klossar. Undrar vad ”klossar” heter på italienska… men 
innan jag hinner tänka färdigt närmar sig nästa sväng. 
Kurvorna avverkas en efter en. 
Nästan lika tillbakalutat som på motorvägen. 
Gasresponsen är blixtsnabb och styrningen berättar 
hela tiden vad framhjulen gör. Stötar och slammer lyser 
med sin frånvaro, ryck och slit likaså. Däckdimensionen 
185/70-14 av välkänd tysk (?!) härkomst framstår som 
den optimala slutprodukten av däckingenjörernas 
ansträngningar… Det behövs inte långa stunder i en 
Alfetta för att förstå hur kultiverat och kompetent chas-
siet är, oavsett vilket av 116-derivaten vi talar om. De 
generösa stänkskydden undviker respektfullt stenskott 
på den eventuella alfabroder som luftar sin GTV6 och 
närmar sig bakifrån. I slutet av den kurviga vägen kli-
ver jag ut för att känna in bilen och sommarkvällen. 
Det knäpper från metallen och kylarfläkten är i gång. 
Däcktemperaturen har stigit och motorljudet lägger sig 
som ett italienskt soundtrack över sommarkvällen. Bilen 

NäR AllT STäMMER

text & foto: pRedRag boJanic

står spänstigt på fjädringen och den norditalienska dra-
ken i grillen har fått sällskap av lokalt uppfödda flygfän. 
”Shittpåmfritt” är det första eleganta ord som slår mig 
och nästa är ”jag-skiter-i-tv-filmen-på-trean-och-tar-
samma-väg-igen…”  

¹La Piovra, eller Bläckfisken som serien hette i Sverige 
var en populär följetong  på 80-talet om polisen Corrado 
Cattani. För den intresserade är det bara att slå orden 
”alfetta” och ”la piovra” på youtube så garanteras 
underhållning på hög nivå.

8700 mil sedan ny. Interiören framkallar vibrationer av 
italiensk direktionsvagn. Trä, träimitationer och åter trä. 
Även instrumenttavlan går i trä – nostalgi på högsta nivå.

Trimmad med 80-tals-xenon: gula h4 som hittades med 
hjälp av Citroënklubben.

Inköpt 2008 som ersättning för såld och svårt saknad GTV6. Det dröjde hela två veckor innan 
abstinensen blev för svår och Alfettan inhandlades.

1983 års modell, omlackad för ungefär 10-15 år sedan. Uppsynen och den udda siluetten i 
trafiken anno 2008 framkallar hälsningar, helljusblinkningar och armviftningar inte bara 
från Alfisti. Enligt Alfa Rosso i Göteborg är stänkskydden speciellt framtagna i Sverige för 
Alfettan. 



tade vid ett Sportvagnsmeeting på Kinnekulle runt 1976. 
Där fanns en röd Bertone coupe med och jag blev såld.

italien, en föRälskelse

Sedan 1968 har jag rest till Italien, första gången som 
tolvåring. Jag blev förälskad i landet, människorna, 
naturen, byggnaderna, maten och italiensk design och 
självfallet drömde jag om en Alfa i rött.
Åren gick och 1988 var det så dags att köpa en ny bil. I 
min anteckningsbok hade jag noterat: - Glöm inte att se 
på en Alfa Romeo. Så blev det. Av en kvinnlig säljare på 
en Stockholmsfirma köpte jag en vackert gul Alfetta 2,0. 
Glädjen var total och detta har sedan hållit i sig under de 
senaste 20 åren med en hel rad trevliga bilar eller rättare 
sagt känsla, upplevelse och vacker design. Alfa är ingen 
bil – det är en känsla! Mitt intresse för Italien tog mig 
även till Italienska handelskammaren som jag samarbe-
tat med och skrivit en del artiklar åt. Inbjöds och deltog 
vid deras 50-årsjubileum på italienska ambassaden 2006. 
Har även samarbetat med andra organisationer i Italien. 
Se så mycket en kärlek till Italien och Alfa kan ge på 
många plan!

Blev medlem i Alfa-klubben 1988 och har sedan dess 
varit klubben trogen. Mycket har hänt. Jag tror ingen i 
styrelsen sitter kvar. Har deltagit i träffar framför allt 
på banmöten. Dock var Färilaträffarna riktiga höjdare 
med ”Färilamaffian” som dragare, med John Åke Gladh 
som ledare.

Racing på flottilJen

Sent nittiotal lades flygflottiljen i Söderhamn ner. Jag 
fattade direkt att området vore perfekt för banåkning. 
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Ett jobb på Durotapet i Gävle krävde att jag som 
19-åring skaffade körkort. Duro betalade halva körkor-
tet, och då min syster sällskapade med ägaren till en 
bilskola tapetserade jag av körlektionerna. För arbetets 
skull var jag tvungen att skaffa en bil. Krav ställdes på 
att kunna frakta tapetbord och allt som används vid 
design av väggar. Min dröm hade varit en MGB cab. Jag 
insåg dock att jag aldrig skulle ha råd så jag spetsade in 
mig på en Triumph Spitfire. Självfallet tänkte jag helt 
fel i bilvalet då jag köpte en MGB i nyskick, sista model-
len med ”brythandtag”. En tandborste och en bag fyllde 
bagageutrymmet. Dåvarande VD på företaget förstod 
inte riktigt mitt val… hur skulle han (jag) få plats med 
jobbutrustningen i den bilen? 

Bilen var försedd med en Weber 45 förgasare och var 
riktigt snabb. Utrustad med äkta Borrani ekerfälgar var 
den vacker som en dag. 

lite kURiosa

Jag och en god vän, även han MGB-ägare, hade sett 
kultfilmen Bullit med den berömda biljakten, backe upp 
o backe ner. Efter filmen satte vi oss i våra röda vagnar 
och drog iväg till de östra stadsdelarna av Söderhamn 
där det är våldsamt brant. Vi körde upp och ner, riktigt 
barnsligt men kul var det…
Efter tolv år blev det dags att se åt ett nytt håll vad det gäll-
de motorfordon. Jag inbillar mig att mitt Alfaintresse star-

Från MGB till Alfa Romeo, 20 år med C.A.R

text & foto: håkan caRlbeRg

Jag presenterade min idé för Arne ”Big Swede” Linding 
och Stefan Svärd. NU gick allt snabbt. Vi bildade en 
ekonomisk förening och drog igång. Första träffen var en 
Alfaträff. Vi lärde oss mycket och så var det hela igång.

VaRt äR alfakonceRnen på Väg

Det har under dessa år hänt en del med vårt älskade 
märke. Alfa 75 kom ett par år innan jag blev ”förälskad”. 
164, 155 var väl så där. 156: an var ett genidrag och blev 
en succé även på racerbanorna. Med 159:an gubbade 
det till sig och med MiTo ställer jag mig frågande vart 
märket är på väg. Breran håller ännu men nog måste 
Alfakoncernen tänka till kring designen. Se Audi, där 
händer saker. Även försäljningen visar att något måste 
göras snabbt och MiTo håller inte. En företeelse i klub-
ben som jag funderat över är varför i princip inga tjejer 
kör på våra banmöten, vi har ju en kvinna som ordfö-
rande?

Detta var en kort sammanfattning av min tid som 
alfafrälst. Jag ser fram mot kommande banmöten och en 
positiv utveckling av såväl klubb som varumärket Alfa 
Romeo.
 

con I mIglIore salute

hÅKan carlberg
httP://hcarlberg.WordPress.com/

”Räser” Alfa 75 2,0 TS 1989.

75:ans vackra linjer ackompanjerade med fälgar av 
magnesium.

Från ett Alfa- banmöte 2000 på Flygstaden, Söderhamn.

Blomma och Alfa 156 SW V6, Zell am Ziller 2008.

En snabb 75:a, banmöte på Ring Knutstorp med 
C.A.R. 2001.

Linjer som berör. Alfa 75.

Vacker utsikt från ett tält i Ligurien 2008. Alfa 156 SW V6.
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omsorg om dig & din bil

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

Alfa Romeo i Målsryd!

auktoriserad fullserviceanläggning för alfa romeo

Alfa Romeo 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.

Den 17 juli 1989 blev en av mina absolut lyckligaste dagar, 
då föddes min dotter Emilia. Jag blev den stoltaste far som 
någonsin funnits på denna jord (tyckte jag i alla fall).
Hon har under de dryga 19 år som gått sedan dess skänkt 
mig så mycket glädje som jag inte trodde var möjlig. Hela 
hennes uppväxt har bara flutit på utan några större kon-
flikter mellan oss. När Emilia fyllde 16 så var det dags för 
övningskörning och det fungerade väldigt bra. Hon fick 
läsa teori och ta körlektioner genom gymnasieskolan och 
övningskörde med mig så fort tillfälle gavs.
Emilia fick sitt efterlängtade körkort ett par veckor efter sin 
18-årsdag och var sprudlande glad. 

Hon fick till en början låna min gamla Audi men den var 
dyr i drift. Emilia hade drabbats av Alfaviruset och ville ha 
en Alfa Romeo.
Jag var inte sen med att leta upp en lämplig Alfa till henne. 
Vi hittade en röd 33:a från 1990 till ett vettigt pris. Kanske 
inte den krocksäkraste bilen tänkte jag, men jag köpte den 
och fixade till lite smågrejor och polerade den så den blev 
riktigt fin.
Vi köpte nya vinterdäck och hela vintern körde Emilia bilen 
utan några missöden.

Våren kom, nya sommardäck sattes på resorna blev fler och 
längre och livet lekte.

Hösten, regnet och mörkret kom. Det skulle visa sig att sön-
dagen den 26 oktober och veckan därefter kom att bli mitt 
livs värsta dagar. Strax efter 17.00 ringde telefonen, det var 
Emilia.
– Pappa kan du komma, jag har kört av vägen och bilen är 
helt förstörd! Dom har ringt polis och ambulans.
– Men vad säger du, hur gick det med dig? Var du ensam i 
bilen?

– Ja, jag klarade mig, men skynda dig hit!
Jag sade till frugan att vi måste åka och hjälpa Emilia för 
hon har kört av vägen, men det var nog inte så farligt för hon 
sa ju att hon klarat sig utan skador. Trodde jag.

När vi kom fram fick vi vårt livs chock; mitt på vägen låg 
en Alfa 33 förvriden till oigenkännlighet. Hur kunde Emilia 
ha ringt? Hon kan omöjligt ha ringt mig, det kan inte vara 
sant…
Men - där stod hon - bredvid bilvraket, omtumlad men 
fysiskt oskadd. 

Hon hade fått hjälp ur bilen av en som körde bakom och såg 
allt, hur hon fick sladd och körde in i en stenmur, voltade, 
studsade ut i vägen och landade på taket mitt i vägen.
Det luktade bensin runt bilen och Emilias kläder var 
indränkta, all bensin hade runnit in i bilen när den ham-
nade på taket.

Räddningstjänsten, polis och ambulans kom och tog hand 
om Emilia, satte på henne stödkrage och lade in henne i 
ambulansen för transport till sjukhuset och läkarunder-
sökning.
Jag gick varv efter varv runt bilen och kunde inte fatta att 
hon hade krupit ur detta vrak.
Ambulanspersonalen tog några bilder på bilen och visade 
personalen på akuten, ingen trodde man kunde överleva en 
sådan krasch, men bevisligen hade hon gjort det. Hon fick 
stanna kvar över natten för observation.

När det var dags att lägga sig och försöka sova – då kom 
tankarna – vilken jävla tur hon hade!
Tänk om… Den ena bilden efter den andra dök upp framför 
ögonen.

Dagen efter åkte vi till skroten för att titta på bilen – då kom 
nästa chock! 
Ingen kunde ha överlevt en sådan smäll.
Vi åkte vidare till olycksplatsen, såg spåren, muren, omgiv-
ningen, alla saker som låg utspridda
Tankarna bara mal och mal, tänk om…

Nästa kväll när man ligger i sängen och skall försöka sova 
då kommer bilderna och tankarna igen.
Tänk om det börjat brinna… Tänk om hon kört rakt in i 
muren i stället för snett framifrån… Tänk om hon fått en 

EN PAPPAS TANKAR
livet är föränderligt. när vi är mitt uppe i var-
dagslunken tänker vi inte så mycket på olyckor 
och trafikolyckor. Plötsligt händer dock något 
som förändrar livet radikalt. skillnaden mellan 
personlig tragedi, obeskrivlig sorg eller lättnad 
över utebliven sorg är ibland hårfin. läs thommy 
lehrgrafvens tankar kring vad som hände hans 
dotter emilia och reflektera över livet. 

staffan erlandsson
av dom där stängselstolparna genom framrutan… Det ena 
skräckscenariot efter det andra målas upp. 

Vad går då inte Emilia igenom när första chocken har 
släppt? Det var ju hon som blev värst drabbad. Jag lider med 
henne och vi försöker stötta så mycket vi kan.
De närmaste dagarna åker vi runt till vänner och bekanta 
för att bearbeta händelsen och försöka komma tillbaka till 
vardagen igen. Men många sömnlösa nätter blev det och vi 
glömmer aldrig detta. När den värsta värken i kroppen var 
över efter tre dagar så fick Emilia köra samma väg igen för 
att känna på bilkörning igen.

Visst, hon körde för fort vid olyckstillfället, det ska jag inte 
förneka, men vägen var såphal av lera från åkern bredvid 

vägen, varningsskylt för halt väglag var uppsatt, en meter 
innan leran. En varningsskylt skall väl sitta minst 150-200 
meter innan faran för att man skall hinna dämpa farten.
När vi åkte förbi olycksplatsen tre dagar efter var skyltarna 
flyttade…

Otroligt nog gick det bra och jag hoppas att vi aldrig behö-
ver uppleva något liknande igen.
Man inser nu att allt kan förändras på ett ögonblick, det 
hade lika gärna kunnat gå åt…

Livet hänger på en skör tråd – denna gång höll tråden!

Emilia hade änglavakt, jag tror det var en hel armé med 
skyddsänglar inblandade!
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– Här var en dryck som inte ropade drick mig utan var 
mera vrång och avogt sinnad. Den attityden kändes 
befriande och jag bestämde mig för att tycka om grappa. 
Citat författaren Ove Boudin.

I den strida floden 
av fotografiska 
mat- och vinböck-
er med italienska 
förtecken snubb-
lade jag häromda-
gen över något som 
fick mig att rea-
gera... Grappa! En 
bok om grappa hör 
verkligen inte till 
vanligheterna och 
så vitt jag vet har 
det inte tidigare 
funnits någon hel-
täckande beskriv-
ning av denna 
gudomliga dryck. 
Det var därför med 
stor iver jag ägna-
de min söndag åt 
Ove Boudins pion-
järarbete, Grappa 
– Italien på flaska. 
Under läsningen 
sökte mitt minne 
hela tiden efter allt 
vad som stått skri-
vet på etiketterna 
på de grappasor-
ter jag verkligen 
minns. Ja just det, 
den var fin, jahaja, 
den har jag provat. 
Äntligen hittade 
jag ett mönster i 
smaksensationer-
na.
   
Boudin har delat in sin bok i två avsnitt där den första 
delen handlar om grappans bakgrund, tillverkningspro-
cesser och framför allt, skillnaden mellan de industriella 
massprodukterna och de hantverksmässigt framkrama-
de dropparna.  Hans entusiasm för grappan genomsyrar 
varje mening och till och med de mest tekniska förkla-
ringarna får en att längta efter att få dela alla hans 
doft- och smakupplevelser. Alambicco, vinaccia, cuore, 
distillazione a bagnomaria eller a vapore diretto är alla 
ord av nästan religiös innebörd som varje grappaälskare 
bör känna till och tänka på varje gång drycken avnjutes.  
Till och med orden smakar ju gott. Man skall heller inte 

Grappa - Italien på flaska av Ove Boudin
bokrecension bokrecension

glömma den hantverkskicklighet som krävs då det gäl-
ler att få bort alla giftiga och smakfördärvande ämnen 
utan att druvornas karaktäristiska dofter och smaker 
försvinner. Grappans hjärta.

I bokens andra del 
får vi följa med på 
besök i olika destil-
lerier, främst i de 
nordliga delarna 
av Italien men även 
ner till Toscana 
och Ligurien. 
Tillverkarna vid de 
olika gårdarna har 
naturligtvis sina 
egna ideal men de 
styrs alla av samma 
kvalitetstänkande 
och strävan till att 
skapa en produkt 
full av upplevelser. 
Boudin är kanske 
ingen stor förfat-
tare men hans per-
sonliga text och 
entusiasm är oer-
hört smittande och 
väcker en stark 
nyfikenhet. Hans 
fina bilder gör inte 
lockelsen mindre. 
Min nästa resa 
till Italien kom-
mer definitivt att 
se annorlunda ut 
efter det här och 
med all denna kun-
skap i ryggen kom-
mer mitt sökande 
efter ”den stora 
grappan” att vara 
betydligt lättare.   

Med tanke på den djupa okunnighet om och oförståelse 
för drottningen över de starka dryckerna, som några trå-
dar på Club Alfa Romeos forum avslöjat, bör denna bok 
studeras noggrant av varje vän av italiensk matkultur. 
Medel för asfaltborttagning och spolarvätska är bara ett 
par av de jämförelser som gjorts under hösten. Nej mina 
damer och herrar: se till att få med den i julklappslistan 
och låt dig berusas av bokens hetta.  

marcus boman 
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Alfa Romeo Montreal är utan tvekan en av de mest 
exotiska serietillverkade Alforna. För många alfister 
kanske den mest exotiska av alla. Det är därför med 
stor glädje jag har möjlighet att presentera den första 
Montreal-boken Alfa Romeo MONTREAL, The Essential 
Companion skriven på engelska av Bruce Taylor. Boken 
är mer eller mindre nödvändig för alla Montreal-ägare 
men är också till stor nytta och glädje för alla andra 
alfister.

Alfa Romeo Montreal har med sin sammansättning av 
Alfas V8-racingmotor och en utställningskaross ritad av 
Bertone en särställning i Alfas produktion. Boken som 
handlar om att anskaffa och underhålla sin Montreal är 
en outtömlig källa av teknisk kunskap som inte så lätt 
kan hittas på annat håll. 

Ny Montreal-bok för alla Alfa-entusiaster!

boktips boktips

text: tiMo Jaatinen

Boken omfattar 320 sidor 
i A4-format som utö-
ver text innehåller 950 
högklassiga fotografier 
och teckningar. Boken 
har producerats i sam-
arbete med Alfa Romeo 
och Bertone och tar upp 
anskaffning och prisläge, 
instruktioner för service 
och reparationer inklusive 
den mekaniska insprut-
ningen samt inte minst 
tips för att förbättra pre-
standa. Kapitlet lämpar 
sig väl för att även serva 
andra Alfor med meka-
nisk Spica-insprutning. 
Ovärderlig hjälp ges 
också i kapitlet om var 
man kan hitta reservde-
lar i original eller repro, 
Montrealens verkliga 
”akilleshäl”.  Författaren 
beskriver vidare i detalj 
bilens tillkomst och pro-
duktionshistoria vilket 
kompletteras med en 
komplett förteckning över 
modeller, chassinummer 
och nödvändiga verktyg. 
Slutligen finns också ett 
avsnitt om Montrealen 
som en internationell 
hobby. 

Författaren doktor Bruce 
Taylor har doktorerat på 

universitetet i Edinburgh och han anses vara den ledan-
de experten på Alfa Romeo Montreal. Efter att han gått i 
pension från sitt forsknings- och utvecklingsarbete, har 
han ställt sitt kunnande och sin erfarenhet till förfo-
gande för att hjälpa andra Montreal-ägare. Besök gärna 
hans omfattande Montreal-hemsida och forum på adres-
sen www.alfamontreal.info.

Flera medlemmar i Montreal Register Europa och 
Montreal-forum har bidragit med texter och fotografier. 
Jag rekommenderar denna outtömliga informationskälla 
åt alla alfister. 
Boken har publicerats av engelska Veloce Publishing 
(www.veloce.co.uk) ISBN 978-1-845841-58-4 och kan 
beställas direkt från utgivaren eller från din bokaffär. 
Utgivarens pris är 65,00 GBP.

  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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racingsäsongen är slut och vinterns mekande i gara-
gen har börjat. här kommer en sammanfattning av 
hur det har gått för våra alfa-förare i år:

STCC

Mattias Andersson kämpar på i STCC. Inledningsvis var 
han mycket snabb i år, men efter den fruktansvärda kra-
schen i Sturup har det gått tyngre. Han har som vanligt 
haft en hel del otur, bl a med punkteringar.

Bilen byggdes ihop på rekordtid och mot alla odds stod 
han på startlinjen i Falkenberg. I regnet på kvalet lycka-
des han bara nå 11:e startposition. I racet jobbade han 
sig upp till åttonde plats och en poäng hägrade. Men på 
sista varvet fick han en punktering och tvingades bryta 
endast 400 m från mål…

I Karlskoga startade Mattias som fyra. Trots en påkör-
ning av Göransson i första kurvan, som kostade en 
kofångare, kunde Mattias köra vidare och han tog sig i 
mål som fjärde man.

på Ring knUtstoRp tVingades han bRyta igen.

På norska Vålerbanen tog det roliga slut redan i kvalet. 
Den förrädiska chikanen efter målrakan tog ännu ett 
offer… Mattias gled ut i sanden och frontsplitten grävde 
ned sig så djupt att den tog med sig hela oljekylaren. 
Mattias försökte köra tillbaka till depån, men efter halva 

varvet var oljan slut och det var färdigåkt för den här 
gången…

I finalen gjorde Mattias en bra start och kom ur första 
svängen som fjärde man. Tyvärr fick han en punktering 
redan på andra varvet. Han kunde linka tillbaka till 
depån och byta men fick ansluta som siste man i fältet 
igen. Efter en bra uppkörning gick han i mål på 11:e plats 
och det blev även hans placering i tabellen. 

I JTCC kör Robin Appelqvist en Alfa 147. Det har tyvärr 
gått tungt i år och det beror bland annat på att bilen är 
för tung… Han slutade på 16:e plats i JTCC.

SSK-serien

I SSK-serien fick vi endast se en tävlande i år. Det var 
den gamle kämpen Claes Hanström. Han kämpar på med 
små medel och är en typisk överlevnadskonstnär som 
vänder på varenda krona för att kunna köra några meter 
till på banan. Med gamla däck och noll kr i utveck-
lingskostnad är hans framgångsrecept att köra jämt och 
säkert och alltid ta sig i mål. I år räckte detta ända till 
andra plats i SSK Classic. Han var en flitig besökare på 
pallen, men han tog inga segrar. Trots detta hade han 
chansen att vinna klassen inför finalen, men då hade det 
krävts en vinst av honom…

Sportvagnsserien

I sportvagnsserien blir det tyvärr allt mer tunnsått med 
Alfa Romeo. Annat var det för ca 10 år sedan, då vi kunde 
se ganska många GTV:er i framför allt Roadsport. Mikael 
Wiklund vann Roadsport B de två senaste åren, men i år 
fick han tillökning i familjen vilket gjorde att han endast 
kunde närvara vid två tillfällen. På Knutstorp blev det 
dubbelseger och vid finalen i Falkenberg blev den en 
seger och en andraplats. Han blev i alla fall fyra i serien 
på dessa resultat. Anders Agfors deltog endast vid pre-
miären och han slutade tia i Roadsport C. I Modsport 
delade Per och Emil Löveryd på sin GTV, men årets 
säsong blev bara ett enda långt strulande och de lyckades 
inte ta målflagg en enda gång…

RHK
I den historiska racingcupen fanns det några fler alfor 
som körde. Bäst gick det för den gamle kämpen Lennart 
Henjer som plockade hem ännu en klasseger i GT/GTS-
1300cc. I klassen Standard före 1965 -1600cc körde Arne 
Allard en tävling och han lyckades då skrapa ihop till-
räckligt med poäng för att bli trea i klassen. Finskan 
Anja Heer körde i Karlskoga utom tävlan med sin Giulia 
Ti Super. I klassen för nyare standardbilar körde Anders 
Agfors hem tredjeplatsen i klassen upp till 1600cc och 
Roland Falkenbäck kom femma i tvålitersklassen.
Christer Andreassen tog två andraplatser och blev 
fyra i klassen för historiska F3-bilar med sin Ralt/Alfa 
Romeo.

Långlopp

Alla långloppsåkare får ursäkta mig, men tyvärr har 
jag inte så bra koll på dessa serier längre då jag nästan 
uteslutande följer sprintracing nu för tiden. Jag vet i alla 
fall att de gamla norska kämparna i Team Alfa Classic 
kom sexa i NSHC, bra kämpat!

Vi ses till våren igen.

bengt-Åce gustavsson – WWW.racefoto.se

RACINGSÄSONGEN 2008

Mattias Andersson

Claes Hanström

Robin Appelqvist

Mikael Wiklund

Christer Andreassen

Roland Falkenbäck

Anja Heer

Lennart Henjer
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VåleR

Nu bar det av till Norge och Våler för den näst sista del-
tävlingen. Våler är en mycket snabb bana med en med-
elhastighet på 120 km/h vilket är en hög medelhastighet 
för JTCC.

Ut på morgonens test och hoppades än en gång på att 
det här var en bana som passade Alfan och mig, men 
visste också att det var bara att göra det bästa av situa-
tionen och lära sig banan och trycka hårdare på gasen. 
Samtidigt så satt det i bakhuvudet att det aldrig har gått 
en tävling på Våler utan att någon JTCC-bil har voltat. 
Det hugger nämligen tag väldigt bra i sanden. På testet 
hade jag 22:a tid vilket jag absolut inte var nöjd med.

fUll satsning på kValet. 

Vi gjorde några inställningar på bilen för att minska 
understyrningen och lyckas bättre tidsmässigt. Ut och 
värma däcken på första varvet, sedan var det bara att 
köra och köra. Tiden gick ner mer och mer. In i depån 
för att kolla lufttryck och få reda på hur man låg till. 
Det visade sig att även de andra pressade ner sina tider 
och att jag inte låg så bra till.  Nu gällde det att försöka 
pressa mer, jag låg precis på gränsen men fick det inte 
och funka. Hängde med bra när det kom kurvor men 
när det gått en bit på rakan var det hjälplöst, alla utom 
Renaulten kunde dra ifrån och då är det något som är fel. 
Jag kvalade in på en 22:a plats och var väldigt väldigt 
besviken.

Race 1

Till första tävlingen försökte vi hitta någon form utav fel 
utan framgång. Bara att bita ihop och försöka att göra 
som jag gjorde på Knutstorp, ta så många som möjligt 

i starten och sedan köra defensivt, vilket tar emot när 
man vill köra ifrån sina motståndare. Fick en ganska bra 
start och tog några bilar och var uppe på en 15:e plats. 
Länge utmanade jag Seaten på 14:e men var bara uppe i 
rygg i kurvorna och sedan kunde hon sticka på rakan. I 
sista kurvan tappade jag ner till en 16:e när Christoffer 
Graff i Forden sätter in en stöt. Inga poäng i race 1 men 
möjligheten finns ju fortfarande till race 2.

Race 2

Nu i race 2 var det poängplats som gällde. Lamporna 
släcktes och jag fick en bra start drog om flera bilar men 
tyvärr på yttern så att när en bil framför mig viker ut i 
sandfållan måste jag göra det samma. När jag försöker 
komma upp på banan igen så får jag sladd och kör på en 
sten eller något som gör att jag tvåhjular ut på banan och 
träffar en annan bil i sidan som då snurrar, men jag kan 
fortsätta. Nu ligger jag på en 12-13:e plats när jag upp-
märksammar en svartflagga men hinner inte se vilket 
startnummer. Hoppas bara att det inte är jag är allt jag 
tänker. Varvet efter ser jag att det står nr 22 och jag får 
ta en tur genom depån (drive trough). Väldigt upprörd 
kör jag in på en 19:e plats.
En ren racing incident, enligt mig men inte enligt täv-
lingsledaren. Jag tog mitt straff i alla fall och får sum-
mera helgen som en av dom sämsta. Nya tag till finalen 
och hemmabanan Mantorp Park!

MantoRp

Innan finalen jobbade vi mycket med bilen. Vi körde bland 
annat på rullande landsväg hos Kristos på Autokinito i 
Uppsala och han hittade felet vi levt med i Våler. Det 
visade sig att knacksensorn spökade, vilket begränsade 
tändningen till max 19 grader. Dessutom lyckades vi 
lyfta bort nästan tio kilo ur bilen genom att bygga om 
förstärkningsvaggan runt växel och handbromsspa-
karna, krockbalken i högerdörren med mera. Nu var vi 
laddade. 

Så blev det då dags för Grande final på Mantorp Park. 
Det var hela 28 stycken startande i JTCC, så det skull 
einte bli en lätt helg.
 
Mantorp har jag tränat mycket på med skolan. Så det 
råder inga tvivel om att jag kan banan. Däremot så är 
den långa rakan rena döden för mig där jag har väldigt 
svårt att matcha Citroën och Volkswagen på rakan. Men 

nu med lite mindre vikt, en fixad knacksensor kan jag 
förhoppningsvis hänga med skapligt och sen är det bara 
att köra ifrån dom i det kurviga partiet tänkte jag. 
Jag gick ut på träningen och tog det ganska lugnt i 
början men när jag sen började köra fort så blev det 
gulflagga nere i parisern då en Peugeot läckt vatten och 
det var såphalt där, så det gick inte att köra fort på hela 
träningen. En 20 plats utan att ha kört snabbt kändes 
ändå lovande. Hade jag kört några tiondelar snabbare så 
hade jag vart på en 13:e plats så det var tajt. 

Till kvalet var jag mycket taggad, det kändes som jag 
hade bra fart i det kurviga partiet. Började pressa och 
det kändes bra tiderna tickade neråt när det som inte fick 
hända hände.
Jag bromsar lite för sent in i chikanen så att jag kör med 
ena hjulparet på kurbsen och ena hjulparet utanför. Jag 
tänker att jag måste svänga av innan jag slår sönder 
något under bilen för kurbsen är väldigt höga i just 
denna kurva. Tyvärr tänker jag det lite för sent och bilen 
fjädrar ner och slår i kurbsen, jag kollar snabbt i back-
spegel då ser jag bara hur det ryker om bilen, slår ett öga 
på instrumenteringen och slår av bilen. Den stannar på 
rakan och när jag står där rökfyllds bilen så jag skyndar 
mig ut, men väl utanför bilen så ryker det inget så det 
hade inte börjat brinna. När sen kvalet är slut får in bilen 
i depån och lyfter upp den, det visar sig att en stor bit av 
oljetråget fattas. Extra oljetråg hade vi inte med oss så nu 
är det slutkört tänkte jag. 

Vi började direkt leta efter ett oljetråg, ringde runt och 
lyssnade om det var någon som kunde tänkas ha ett eller 
veta vart det fanns ett. AutoItalia i Hackefors hade ett 
oljetråg till en 2.0 liters Alfa 147 och våran var en 1.6 
det borde vara samma och vi var tvungen att chansa så 
under tiden pappa skruvade bort det trasiga oljetråget 
åkte min farfar och Bo Hasselblad (tack Bo) i ilfart till 
Linköping och hämtade det andra oljetråget. Men när de 
väl kom tillbaka ca 50 minuter innan start av race 1 så 
visade det sig att tråget inte passade. Besviken fick jag 
se race 1 från depå.
Men hoppet till race 2 var inte förlorat, om vi hittade den 
bortslagna delen kunde vi få hjälp att svetsa och limma 
ihop den. Så när alla klasser kört klart på lördagen bör-
jade vi leta och hade turen att hitta två bortslagna delar. 
Med hjälp från Chevrolet teamet och TIG svets från AB 
G Persson så svetsade vi ihop tråget (aluminium) och 
tätade med kemisk metall.  Sent på kvällen kunde vi 
skruva ihop den.

Robin Appelqvist Jtcc 2008

text: Robin appelqVist
foto: tURid appelqVist

Nu till race 2 startade jag näst sist då en annan bil inte 
heller kom till start i race 1. 
Jag var väldigt taggad och fick en bra start, jag tog 
flera bilar i första kurvan och genom parisern gick vi 
fyra  bilar i bredd med mig ytterst. Det blir för trångt 
och efter en del buffande bland bilarna innanför mig 
så vänds en bil och den backar snett in i fronten på mig 
och jag knuffas ut i sanden. Bära eller brista tänker jag 
och håller full gas det blev väldigt nära muren men jag 
kommer upp på banan igen, fast nu på 20 plats. Det blir 
safetycar så jag kommer ikapp fältet. När starten går 
ligger jag på samma position men tar sedan mig upp på 
en 17:e plats.

När det gäller att summera säsongen 2008 så kan jag 
bara summera den som en lärosäsong då vi inte haft en 
helt raceklar bil. Men till nästa säsong hoppas jag ha det, 
vintern kommer vi ägna åt motorrenovering och optime-
ring, leta mer vikt att bli av med och förhoppningsvis 
(ifall vi får ihop tillräckligt med pengar) bygga om fjäd-
ringssystemet.

Ett speciellt tack till Chevrolet teamet, Bo Hasselblad, 
Auto Italia och självklart mitt team som gjorde att jag 
kom till start! Kan även nämna att jag under finalen blev 
intagen som hedersmedlem i Club Alfa Romeo vilket jag 
är stolt över. Tack alla!

Jag skall försöka hålla er uppdaterade och jag hoppas vi 
ses på banan säsongen 2009.

cIao
//robIn

Ps. för mer racIngbIlder Kolla gärna PÅ mIn 
hemsIda WWW.aPPelqvIst-racIng.se  
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8 Vad avses med ”generalbas”?

1 Kontrabas, dvs basfIol
x ett slags notsKrIft, vanlIg under barocKen
2 högste mIlItäre chef, dvs överbefälhavare

1 Vilken klassisk Grand-Prix-bil drevs av denna 
motor?

1 alfa romeo tIPo 158
x alfa romeo tIPo 159
2 alfa romeo tIPo 160

2 Denna maskin tycks, ahem, vara i behov av lite till-
syn… Vad kallas apparaten?

1 seParator
x blÅsmasKIn
2 cyKlotron

3 Tjusig vy och utmanande kurvor. Vad heter staden 
som ligger till vänster?

1 adenau
x  blanchImont
2 Palermo

4 Vilket verb verkar vara väl valt?

1 allItterera
x alludera
2 alloKera

5 UFO som landat i Monaco? Nej en landsvägsgodkänd 
bil för den välbärgade entusiasten. Vad heter den?

1 caPIrossI
x camParI
2 caParo

6 Klassiska Alfor! Vilka?

1
x
2

En V12:a, men inget för Formel 1...

7 På den gamla goda tiden, innan FIAs regler satte 
tvångströja på konstruktörerna, experimenterade man 
friskt med olika motortyper i Formel 1. Cylinderantal 
mellan 2 och 16 testades, även om vissa varianter inte 
kom längre än till bromsbänken. Vilken av dessa motor-
tillverkare har inte byggt en 16-cylindrig motor?

1 ferrarI
x coventry clImax
2 brm

9 Den här lustiga skruven lyfter upp vatten till en 
högre nivå. Vem anses vara uppfinnaren?

1 arKImedes
x John erIcsson
2 hÅKan lans

10 En ska bort! 
Vilken, och var-
för?

Här är i alla fall en påse färska nötter, och om vissa 
tycks löjeväckande lättknäckta, och andra fullständigt 
inbrottssäkra, så är detta helt i enlighet med författarens 
intentioner! Som vanligt har Nöt-Red. absolut inget emot 
att svaren åtföljs av motiveringar och förklaringar!

Italienska Bil har i år ställt upp med fina priser, som 
kommer att tillfalla de som skrapat hop flest rätta svar. 
Lycka till!

nöt-red. 

(Svar skickas till de adresser som återfinns efter den 
sista nöten)

hjulNÖTTER ANNO 2008!
när var det den första omgången hjulnötter dök upp i Klöverbladet? länge sedan, kanske 
i början av 80-talet… med så mycket rutin skulle man kanske tro att författaren fått det 
lättare med åren att sno ihop en bunt uppgifter? –fel! dels har gamla frågor en irriterande 
tendens att smyga sig in, lätt maskerade som nya, dels har det under senare år blivit allt 
svårare att ”google-säkra” nötterna. när de svarande har all världens vetande tillgängligt 
på bildskärmen, då tilltar svårigheten för nötkreatören oerhört… (eJ nötkreaturen!)
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15 Kombinera kylarprydnaderna med rätt fordon!

11 Denna bild visar två framstående forskare intensivt 
betraktande en leksak, en snurra som efter en stund 
vänder och roterar på skaftet, till synes mot alla fysikens 
lagar. En av herrarna belönades med Nobelpris, dock 
inte för snurr-forskningen. Vad är hans namn?

12 Denne kompositör var född i Böhmen, men ett av 
hans mest kända verk leder ändå tankarna till ett 
svenskt landskap. Vilket? 

13  I en av Ian Flemmings böcker blir James Bond 
omkörd av en Alfa Romeo, av beskrivningen att döma 
sannolikt en 8C 2300. Vad körde 007 själv för bil vid detta 
tillfälle?

14 Vad heter denne välklädde man?

sKIcKa svaren, sÅ att nöt-red har dem tIllhanda 
senast den 1 JanuarI 2009. 
orso@bredband.net
bJörn sandberg
hangarvägen 3
183 66  täby
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Klubbshoppen

16 tygMäRke clUb alfa RoMeo
8 cM    40:-
med Club-logga i gult på blå bakgrund. Kan 
strykas fast.

17 tygMäRke alfa RoMeo
8 cM    60:-
med det klassiska Alfa Romeo-märket

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

19 alfa RoMeo-pin 13 MM    35:-
Visa dina vänner vilken bil du kör! Pin med 
4-färgslogo.

20 nyckelRing Med keycode, 
blå/sVaRt    70:-
Med ett nummer på baksidan som gör att 
upphittad nyckelknippa läggs i närmaste 
brevlåda och sedan skickas tillbaka till 
ägaren. Svart eller blå.

21 nyckelRing alfa RoMeo i 
Metall    80:-
som ligger tungt i handen. Kvalitet!

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

12/13 10

17

19

18

23 paRaply (eJ på bild)    230:-
Stort rött paraply med Alfa Romeo-loggan i 
vitt. Trähandtag och röd handlovsrem.

24 bilkUdde Med pläd (eJ på 
bild)    190:-
Bilkudde i fleece 35x35 cm som innehåller en 
härlig fleecepläd i storlek 90x160 cm. Perfekt 
att ha i bilen för kyliga kvällar eller som 
picnic-filt. Club Alfa Romeo broderat i vitt 
på svart fleece.
 
25 fleecetRöJa s-xl    360:-
Härligt skön microfleecetröja som värmer 
gott på en kylig Alfaträff! Svart med Club 
Alfa Romeo broderat i vitt på bröstet.
 
26 VindJacka föR baRn (eJ på bild)
110/120, 130/140, 150/160    250:-
Vindjacka i nylon med vitt Club Alfa Romeo-
tryck på bröstet.
 
27 MekoVeRall Mecha top
s-xxl    795:-
Mekoverall som kan användas som heltäck-
ande klädsel vid bankörning. Tillverkat i 
polyester/bomull. Finns i färgerna röd, blå 
eller svart.
 
28 oVeRall ecocaRt 2 xs-xxl  
1250:-
En 3-lagers föraroverall avsedd och godkänd 
för karting, kan med fördel användas för ban-
körning. Godkänd enligt CIK-FIA Niveau 2. 
Finns i färgerna röd, blå eller svart.

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

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

Klubbshoppen

1

2

Postorderprylar beställer du direkt på vår hemsida  

alfaRoMeo.oRg. Du kan även e-posta din beställ-

ning till adressen postoRdeR@alfaRoMeo.

oRg. Har du inte tillgång till vår hemsida eller 

e-post skickar du din beställning till: clUb alfa 

RoMeo postoRdeR c/o henRik selbo, 

JohannelUndsgRänd 5, 163 45 spånga.

Har du frågor om sortimentet ringer du oss på:

070-721 02 07.

stoRlekstabell föR beställning aV oVeR-

alleR hittaR dU i webbUtiken.

1 keps clUb alfa RoMeo 
sVaRt/Röd   95:-
Klassiskt röd eller svart med broderad klubb-
text.

2 keps alfa RoMeo Röd   95:-
Klassiskt röd med Alfa Romeo-logo.

3 pikétRöJa clUb alfa RoMeo 
heRR s-xl & daM 36-40    280:-
i mycket hög kvalitet. Röd med texten Club 
Alfa romeo broderat i vitt på bröstet samt 
vita linjer i sidan. Finns som både dam- och 
herrmodell.

3

6

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.

9

25

16

27

28

20 21

29

30

32

33
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13 alfa RoMeo giUlietta 
spRint
aV alfieRi
pRis 500:- plUs fRakt
Den officiella 50-årsjubileumsboken.  Allt 
du måste veta om Giulietta sprint. Vad fanns 
det för till exempel för original tillbehör till 
Sprinten? Som bonus medföljer ett nytryck av 
instruktionsboken till Sprinten.
Text på Ital/Eng/ Fra, bilder i färg och svart-
vitt. 96 + 60 sidor

14 alfa RoMeo giUlietta
aV angelo tito anselMi
pRis 500:- plUs fRakt
Lagom till femtioårsjubileumet kom 
”Giluiettabibeln” på engelska. Här finns allt 
om Giulietta plus intervjuer med folk som 
var med och utvecklade, färgkombinationer 

nostalgIa&böcker

16

17

15

18

1411 13

interiör-kaross och leveranslistor på bilarna.
Text på engelska, bilder i svartvitt och utvik 
i färg. 191 sidor

15 design by giUgiaRo
aV peteR Vann
pRis 375:- plUs fRakt 
En stor praktbok om Giugiaros 35 åriga 
gärning 1968-2003 som bildesigner. Mycket 
fräcka bilar – bilder är det ju många av.
Text på engelska, lyxbilder i färg. 192 sidor

16 pininfaRina aRt and 
indUstRy 1930-2000
aV antoine pRUnet
pRis 475:- plUs fRakt
Den officiella 70-årsboken om Pininfarina. 
Ett rikt illustrerat praktverk.
Text på engelska, bilder mest i svartvitt. 380 
sidor

17 beRtone 90 yeaRs
1912 – 2002
aV lUcciano gReggio
pRis 475:- plUs fRakt (haR kostat 98 
eURo...)
Lyxbok i två band i en snygg box. Berättar och 
visar allt om Bertone då, nu och imorgon.
Ett samlarobjekt.
Text på engelska och italienska, bilder i svart-
vitt och färg. 204 + 176 sidor 

18 dVd alfa RoMeo VictoRy 
by design
tony MaylaM pRodUction
pRis 250:- plUs fRakt
Något ej läsvärt däremot sevärt och lysnings-
värt. Se och hör Alain de Cadenet köra och 
prata om ett antal klassiska Alfa Romeos. 
Mycket intressant. 98 minuter lång.

nostalgIa&böcker

bilböcker till club alfa romeos 
medlemmar – en möjlighet.

hUR göR Jag och Vad eRbJUds?
Utbudet ser ut som nedan och finns till-
gängligt så länge lagret räcker. Lagret kom-
mer att fyllas på om och när behov finnes. 
Sortimentet kan också ändras hur som helst. 
Har du några speciella önskemål så hör dig 
till Björn Nilsson 040-42 32 29 eller
bokhyllan@alfaRoMeo.oRg 

hUR beställeR Jag och
hUR betalaR Jag?
Ring eller maila din beställning till Björn 
Nilsson 040-42 32 29 eller
bokhyllan@alfaRoMeo.oRg
Du får en bekräftelse på din order samt reda 
på vad porto/bussgodsfrakten kostar. Boken/
Böckerna reserveras då för dig. Sedan har 
du en vecka på dig att betala din order till 
Klubbens postgiro 228541-9 när pengarna 
är på kontot skickas din order. Räkna med 
1-2 veckors leveranstid. Vi gör på detta vis för 
att slippa outlösta försändelser, efterkrav och 
postförskottsavgifter. Välkommen med din 
beställning eller förfrågan.

1 alfa RoMeo always with 
passion 
aV daVid owen
pRis 300:- plUs fRakt
En rikt illustrerad historia över vårt märke 
mycket informativ. Tyngdpunkten ligger på 
bilarna från efter andra världskriget fram till 
156 modellen. Text på engelska, bilder över-

vägande i färg.
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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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5924 Anderson Bernt Borås
5919 Andersson seved tierp ALC707 GtJ 1968 röd
5923 Andersson thomAs sJuntorp  Gtv2,0 1986 
5931 AppeLqvist roBin KnivstA
5937 ArmeLLin ALessAndro GöteBorG tmW472 156Jts 2002 
5946 ArneLL JAn västrA FröLundA
5920 BenGtsson thomAs torsLAndA rdo708 156  röd
5947 Bentsson miKAeL Lund uCn868 164 ts 1994 mBBLå
    sZY478 Gtv tB 1996 röd
    ouA185 75 ts 1989 vit
5928 BeZZinA thomAs rönninGe  ALFAsud 1974 
5935 Brodin miKAeL KirunA  spider  
5927 BäCKström LArs JohAnneshov JYr087 Gtv tB 1996 svArt
5929 eCKe roBerto onsALA uWZ284 156 2,5 1998 
5921 edström hAnnes mALmö  156 ts  siLver
5939 enGström mArtin östersund
5916 GodoLAKis eriK munKA LJunGBY dFu496 155ts 1996 rosso
5930 GustAFsson henriK FALKöpinG 
5915 Göthede steFAn mALmö  Gtv6 1987 siLvermet
5926 hedenstedt LennArt GuLLBrAndstorp otm832 164 v6 1990 vit met
    KFr054 164 v6 1995 mörKBLå
5925 KemhAGen LArs täBY JtJ860 Gtv6  röd
    AFs326 GiuLiettA sprint speCiALe 1961 röd
5918 KWArnmArK roBin BrommA  156 2,5 1999 mBLåmet
5942 LArsson morGAn öJersJö  147 2001 
5936 Lundström steFAn KArtrinehoLm BKG607 spider 1996 röd
5932 nordBerG mArtin norrtäLJe FZo387 2600 sprint 1963 mörKBLå
5944 pALm pehr stoCKhoLm GFZ739 spider 2,0 1985 röd
5922 rohde nissen LArs GentoFte                       
5934 roth hAns hALmstAd tFs925 spider 3,0 2002 Grå met.
5938 rundGren håKAn BerGsJö hmF988 ALFettA 1975 
5941 stenquist Anders sKeppLAndA oLd925 164q4 1994 svArt
5940 svensson roBert Lund LWt393 Gtv6 1983 siLver
5945 unosson tommY osKArshAmn rFK768 156 2.0 ts 2000 röd
5943 WesterLund sven Frösön
5917 viZin JoseF YstAd hme023 156  rosso
    JFX183 164  rosso
5933 öhLin tomAs enKöpinG uWo624 156 2,0  svArt met
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har ni era bilar korrekt införda i klubbens bilregister? 
vi har planer på en ny medlemsmatrikel och kansliet tar tacksamt emot uppdateringar 

på medlem@alfaromeo.org eller per brev.
det som skall finnas per bil är registreringsnr, modell (ex 164 ts), årsmodell och färg. 

vi kan nu också registrera chassinr, motornummer och ”modifiering”. 
det är intressant för äldre bilar bilar tex en bertone 1600 J med 2000 motor. 

glöm inte att tala om vem du är t ex medlemsnummer!

En Riktigt God Jul
    &

Ett Gott Nytt Alfa-å r!

KB - redaktionen
tackar för i å r och

önskar Er alla

adam från umeå har skickat dom här fina teckningarna.
månde det bliva en bildesigner?



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:-
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posttidning b
club AlfA romeo c/o rolf cArstens, 

tågvÄgen 7, 133 44 sAltsjÖbAden


