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  vi ger ny energi till 
     gamla och nyare alfor. 

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

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

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

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

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

nysydd ”fin-redning” bertone

passar till b
ertone och al

fetta

ultraljudstvätt av förgasare

helrenoverad bertone 2000 väntar på torra vägar

nyhet! progra
mmerbar för g

ata och bana
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MANUSSTOPP
MANUSSTOPP ÄR SENAST DEN 25 VARJE JÄMN MÅNAD (25 FEB, 

25 APR, 25 JUN 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 300 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.

Ha en riktigt skön fortsättning på sommaren!

CIAO / ANNICA NILSSON, FRK 
ORFÖRANDE I VÄRLDENS BÄSTA 
MOTORKLUBB
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LEDAREN ANNICA NILSSON NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR STAFFAN ERLANDSSON

Nu håller ni i ett specialnummer av vår klubbtidning. Det 
går nämligen ut till ALLA som äger Alfa Romeo i hela 
landet, närmare bestämt 10500 exemplar av tidningen hit-
tar ut till alla Alfaägares brevlådor, plus återförsäljare och 
verkstäder. 
Tanken med detta är att även ni som inte redan är med-
lemmar i klubben skall få chansen att bläddra igenom 
vårt mycket fina Klöverblad som ges ut i 6 nr/år. Jag törs 
nog sticka ut hakan och säga att det förmodligen är en av 
Sveriges snyggaste motorklubbstidningar! Detta tack vare 
våra jätteduktiga redaktörer och alla medlemmar som 
skickar in sina skriverier, reportage och foton.
Dessutom får ni alla, och en del som kanske inte ens vet 
att vi finns, en överblick av vad vi håller på med här i Club 
Alfa Romeo.
Vi är en mycket aktiv klubb som har ca 2000 medlemmar, 
klubben bildades redan 1956 av ett gäng entusiaster och 
vi kan faktiskt stoltsera med att vi troligen är världens 
äldsta Alfaklubb. Vi firade vårt 50-årsjubiléum 2006, hade 

ett riktigt ordentligt kalas med middag och fyrverkerier i 
Stockholms skärgård och utställning på Gärdet med stor 
uppslutning av medlemmar och deras Alfor av olika model-
ler.
Ägandet av en (eller flera) Alfa Romeo kan förstås te sig i 
många olika varianter beroende på vilket intresse man har. 
Vi har ett stort utbud av aktiviteter och evenemang i klub-
ben, som tex: utställningar och mässor, glass- pizza- fika-
träffar, utbildningar, besök på muséum, GoKart, utflykter, 
föreläsningar, bankörningar, filmvisning, vin- grappa- och 
oljeprovningar och en hel del annat skoj för de som vill del-
taga, umgås, lära sig mer eller bara träffa andra likasinnade 
och titta på vackra Alfor.
I tidningen hittar ni klubbmedlemmars reseskildringar, 
reportage från möten, teknikinformation, intressanta böck-
er och klubbregalia till försäljning, notiser, nyheter om 
kommande Alfamodeller mm, rapporter från olika täv-
lingsserier (STCC, JTCC, mfl) samt klubbens egen tävling 
Challenge, m.m. Här finns även annonser till verkstäder, 

återförsäljare, begagnat och reservdelsför-
säljning, klubbrabatter som erbjuds från 
olika företag.
Så nu mina kära klubbkamrater, väntan är 
över... Klöverblad nr 4 är här, läs och njut!
Och till er som inte redan är medlemmar: 
Varsågod, här får du/ni klubbtidningen, kom 
gärna med i gemenskapen och bli medlem i 
Club Alfa Romeo.

Detta nummer av Klöverbladet är ungefär lika stort som 
årets övriga fem nummer av Klöverbladet är tillsam-
mans. Drygt 10 000 exemplar distribueras till många 
nya läsare. 
 
Ni undrar nog vad vi är för stollar som lägger ner så 
mycket tid och pengar på något så simpelt som ett bil-
intresse. Faktum är dock att intresset oftast sträcker sig 
långt bortom bilen. Italien är den gemensamma nämna-
ren, landet vars invånare är esteter och verkligen bryr 
sig. Det är inte helt oviktigt hur 
pass lyckad designen på en ny 
Alfas frontparti är eller hur gott 
vardagsvinet smakar till mid-
dagen en vanlig dag i veckan. 
Det viktiga är att vi bryr oss, 
oavsett det gäller olivolja, bil 
eller kavaj. Grundinställningen 
är att njuta av livet och inte 
nöja sig med det slätstrukna 
– det är därför vi kör Alfa. 
Att de dessutom råkar gå fort 
på racerbanan är en bonus… 
Därför ordnar klubben ett antal 
träffar där du kan pressa både 
dig själv och bilen till era res-
pektive gränser under trygga 
former på svenska racerbanor.

Under vintern går vi i ide och provar oss genom olivoljor, 
viner och pysande monster till kaffemaskiner samt pla-
nerar nästa sommars äventyr.
 
Jag hoppas du kan känna gemenskap med oss efter att ha 
läst denna tidning. Det är aldrig tråkigt att lära känna 
nya människor med gemensamma intressen.
 
Välkomna in i gemenskapen.
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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 ROLF CARSTENS

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

Proffsens smörjmedel 
sedan 1926.

För information om närmaste återförsäljare kontakta:

Tel 046 - 37 95 00 | fax 046 - 37 95 41 | e-mail info@ndi.se

Här på Brodala Gård i Skåne börjar det bli litet lugnare 
nu i början av augusti. Det känns bra, vi har haft fullt 
på vår B&B hela juli och det har inte varit en ledigt 
minut på 5 veckor. Därför är jag tacksam att belast-
ningen minskar på kansliet under sommaren. Det är 
litet konstigt, då detta är klubbens mest hektiska period 
med träffar och banmöten överallt. Det visar att alla 
andra förtroendemän/ kvinnor i klubben gör ett väldigt 
bra jobb. Stort tack till alla som gör ett jättrebra jobb!  
Medlems-tillströmningen har varit bra och ekonomin är 
i ordning. Det gör att vi kan satsa på det här numret till 
alla Alfa-ägare i landet.

Det närmar sig! 100-årsjubiléet nästa år, slutet på mina 
poster i styrelsen och renoveringen av min 2600 Spider.
100-årsjubiléet ser ut att bli en riktig höjdare! Alla 
kontakter världen över ser ut att hissa upp det hela till 
fantastiska nivåer. Det kan inte vara många bilmärken 
som har en sådan hängiven ägarskara. 

I och med detta verksamhetsår har jag beslutat att inte 
längre sköta kansliet och ekonomin. Från början var det 
olika personer som skötte de olika sysslorna. När Solveig 

som skötte kansliet utgick, så tog jag över även del delen, 
de hänger ganska nära samman. Arbetet innebär kon-
takter med en stor del av medlemmarna i alla möjliga 
olika frågor. Spännvidden ligger mellan att förse kistan 
till en avliden medlem med en AR-flagga och skaffa fram 
ett tygmärke till en baby-pyjamas! Det är riktigt kul. Jag 
har med tiden blivit mycket bättre på märkets historia, 
modellflora, försäkringar, värdering av kvaddade bilar, 
var man hittar delar till 105-serien och mycket annat.

Nu skall Bo M och jag försöka åstadkomma en bättre 
variant med hemsida där man kan betala medlemsavgif-
ten direkt. Det kommer att minska arbetet som kassör 
ordentligt.  Jag vill alltså göra litet reklam för att någon 
tar på sig uppgifterna.

Spidern har genomgått en metamorfos och bara de 
sista delar kommer från krom och mattleverantören så 
ska den vara ute i höst. Undrar om jag kan hoppas på 
Rosersberg.

MED FÖRHOPPNING OM EN SKÖN HÖST
EDER BÖNRÄKNARE
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  SEKRETERAR-REFLEKTIONER BO M. HASSELBLAD

KLUBBENS VISION: 
Samlingspunkten 

för människor med hjärta 
för Alfa Romeo. 

Vilket innebär att vi skall initiera aktiviteter och 
tillhandahålla kanaler och information som 

tillfredställer medlemmarnas engagemang och 
nyfikenhet kring företeelsen Alfa Romeo. 

Allt i syfte att erbjuda mervärden och rekreation. 

Framförallt skall vi ha roligt. 

Det här är ju ett aldeles speciellt nummer av Klöverbladet. 
Det är troligen första gången KB hamnar i händerna på 
alla ägare av en Alfa Romeo i Sverige. Det betyder att 
många av er läser tidningen för första gången och jag 
hoppas ni uppskattar den och tycker att den bjuder på 
både spännande och varierande läsning för sensomma-
rens ljumma kvällar.

Det är ju en unik produktion eftersom den kombinerar 
en professionell nivå på innehåll, design och produktion 
med material som medlemmarna till stora delar bidrar 
med. Klöverbladet är med andra ord en tidning produce-
rad av medlemmarna för medlemmarna!

Det finns många medlemmar som helt enkelt vill för-
medla en berättelse om vad som hänt i just deras hem-
trakter. Det är viktigt för oss i styrelsen att veta att det 
finns många aktiviteter som planeras och genomförs 
lokalt runt om i landet. Den sociala funktionen klubben 
har smörjs ju bäst när det finns många, mer eller mindra 
spontana tillfällen att träffas. Vare sig det är någon som 
föreslår en glass vid hamnkiosken någonstans i Sverige, 
någon som har kontakter hos en bilvårdsfirma som kan 
stå värd för en kväll med bilvårdstips, någon som kän-
ner en affär som säljer olivolja och därför gärna skulle 
ta emot en grupp för att berätta mer om sina varor och 

bjuda på en olivoljeprovning, någon tycker en pizza en 
kulen vinterkväll tillsammans med andra Alfisti skulle 
förgylla veckan! Möjligheterna är oändliga!

Styrelsen försöker hela tiden finna nya infallsvinklar för 
att stimulera de lokala aktiviteter som utgör en så viktig 
del av verksamheten. Redan när klubben bildades för 
över femtio år sedan var den sociala aspekten en viktigt 
ingrediens. Det fortsätter den att vara och eftersom det 
inte finns några anställda så är ju klubben helt beroende 
på medlemmars insatser. Det är givetvis en av anled-
ningarna till att vi gärna vill visa upp vår fina tidning 
för er som ännu inte tagit steget in i klubben, men också 
att ju fler medlemmar vi är, desto större är möjligheterna 
att det finns någon som är villig att ta initiativet till en 
träff på fler ställen i vårt avlånga land!

Så, för dig som inte är medlem – om Klöverbladet retat 
din aptit lite grann men du fortfarande tvekar – kolla 
vår hemsida www.alfaromeo.org för att se om det finns 
något spännande på gång i dina krokar och häng med. Vi 
tror att du kommer att bli positivt överraskad av kamrat-
skapen och nyfikenheten om varför du kör just en Alfa 
Romeo – precis som vi hoppas du blev överraskad av att 
få tidningen i brevlådan. Väl mött vid nästa träff!

STYRELSERAPPORT
Som sekreterare brukar jag få med protokoll eller 

kortare rapporter från våra styrelsemöten eller andra 

styrelseaktiviteter. Men sedan rapporten i det senaste 

Klöverbladet har styrelsen bara haft ett telefonmöte 

före sommaren. De ärenden som vi diskuterade vid det 

mötet beskrivs i egna artiklar eller inslag i detta num-

mer – planeringen inför Alfa Romeos 100-årsjubileum, 

produktionen av detta nummer av tidningen och sökan-

det efter någon att axla ansvaret för våra banmöten 

efter Fredrik Malmbergs beslut att lämna vidare sta-

fettpinnen.

Därför finns ingen anledning att ta upp tid och plats här 

utan jag vill å styrelsens vägnar önska alla en god och 

trevlig avslutning på sommaren och vi ser fram emot att 

klubbens aktiviteter under hösten blir många, varierade 

och välbesökta. Kom ihåg, vill du att något händer i ditt 

område – föreslå en träff eller möte och se till att den 

publiceras på nätet. Har du tillräckligt med tid, skicka 

en notis till KB-redaktionen så ser de till att det finns 

med i tidningen också. Det behöver inte vara speciellt 

ambitösa arrangemang utan det är oftast en fråga om 

att bestämma tid och plats så dyker det alltid upp några 

Alfisti. Behöver du hjälp för att köpa kaffer, betala för 

inträdebiljetter eller vad det nu kan gälla – hör av dig 

till kassören så hjälper klubben till.

Vi ser fram emot att träffas vid många av träffarna!
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0705-812341 EFTER 17INFO@ALFISTIRACING.COM

9995,-

KOMPLETT RACESYSTEM
TILL BERTONE I ROSTFRITT

     

WWW.ALFISTIRACING.COM

PRISVÄRDA SERVICEPAKET

599,-EX: TS 16v

Attentione!
CAR söker ”Styrning”

Vilka skall få förtroende att styra vår ädla klubb efter årsmötet? 
Valberedningen vill gärna få förslag från medlemmarna vilka de vill ledas och förledas av, 
eller om de rent av vill delta i ledandet själva! 
Speciellt en tung post måste vi göra något åt.

Kassör Rolf har efter flera års hedervärt arbete begärt avlösning. Vi behöver alltså en 
skicklig person som kan hålla ordning på bokföringen och reda på pengarna .
Rolf har på senare år även tagit hand om medlemsregistret. Tidigare har vi delat upp de 
två uppgifterna på två personer och så bör vi nog vi göra igen.
Rolf har påbörjat en web-baserad lösning, som bör minska arbetsbördan rejält, men en 
ansvarig för medlemsregistret behövs likväl. 

Valberedningen tar gärna emot synpunkter och förslag på ledamöter därutöver. Ju fler vi 
har på kandidatlistan desto bättre, det finns många rattar att fördela.

 Alltså:
 • En kassör
 • En medlemsregistrator
 • Ledamöter, för nu eller senare

Var inte blyga! Hör av er till Valberedarna med tips och råd, redan nu.

Björn: bjorn.nilsson@florimex.se, 0707-833 738
Fredrik: fredrik.sigbjornsson@tele2.se, 0705-691 750

Club Alfa Romeo Svezia (CAR) startade 1956 och är 
en av landets äldsta och största märkesklubbar med 
cirka 2100 medlemmar utspridda över hela landet. 
Klubbens medlemmar äger idag ca 50% av landets 
totala Alfa-bestånd. 

Verksamheten i klubben drivs i huvudsak inom fyra 
distrikt, Öst, Nord, Väst och Syd, med aktivitetscen-
tra i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. Varje 
distrikts respektive klubbmästare driver aktivite-
terna.

Medlemsavgiften är idag 395:- per år och för det 
får man bland annat sex nummer av vår tidning 

Klöverbladet, rabatt på reservdelar hos valda sam-
arbetspartners och en mängd olika aktiviteter som 
till exempel banträffar, familjerallyn, månadsträffar 
och inomhusgokart. 

Vill du bli medlem sätter du in avgiften på Plusgiro 
60 45 40-5 och skriver tydligt in ditt namn, din 
adress samt telefonnummer och om du äger en Alfa 
Romeo kan du skriva vilken modell.

Har du frågor om ditt medlemskap kontaktar du 
Rolf på kansliet på telefon 073-642 48 70. Du når 
kansliet enklast via e-post, medlem@alfaromeo.org

BLI MEDLEM I

VÄLKOMMEN!
Staffan Erlandsson

SÖKER MEDARBETARE

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

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

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

Klöverbladet utkommer med sex nummer per år. Manusstopp är den 25:e varje jämn månad. 
Materialet skickas då till vår layoutare Thommy Lehrgrafven som sätter ihop tidningen innan den 
går till tryck. Förutom dig själv behöver du således en dator och mail. 
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Alfa Romeo Försäkring är ett samarbete mellan Italienska Bil AB och 
If Skadeförsäkring AB (publ), Barks väg 15, 106 80 Stockholm.

Oavsett vilken modell av Alfa Romeo du väljer, så får 
du sköna linjer och välkänd italiensk vitalitet på köpet. 
Komplettera med Alfa Romeo Försäkring och du får ett 
mervärde som innebär kostnadseffektiv trygghet och 
snabb och smidig skadereglering. Alfa Romeo Försäk-
ring är en god affär, den också.
 För dig som är medlem i Club Alfa Romeo finns nu 
ett extra förmånligt erbjudande. Du hittar det på vår 
hemsida www.alfaromeoforsakring.nu. Om du vill veta 
mer om vår försäkring, ring 08-541 702 09.

Din bil är värd 
en bra försäkring.

26
89

    
    

AR
-0

90
5

Sommarsemester i Italien är alltid bra. 
Nästa år är det extra bra eftersom Alfa 
firar 100 år. Ej bilintresserade familje-
medlemmar kan med fördel utrustas 
med kreditkort och skickas ner på stan 
samtidigt som du njuter av ett ädelt bil-
märkes jubileum.

Alfa Romeo bildades i Milano den 24 juni 1910, under namnet 
A.L.F.A. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili). Liksom andra 
företag som föddes under hästarnas sista årtionden fick Alfa 
Romeo uppleva såväl med- som motgångar under sina första år - 
världsomspännande kriser som första världskriget och varierande 
konjukturer inom landet. Inte heller Alfa Romeo kunde undgå de 
födslovåndor som drabbade de flesta biltillverkare i början av sin 
utveckling. 

Alfa Romeo har överlevt såväl med- som motgångar och 

firar alltså 100 år nästa år!
Detta skall firas och det officiella och internationella 
firandet sker i Italien vecka 25 2010 , tiden 21 -- 27 juni 
2010. 
 
Den 24 juni 2010 är själva huvuddagen för firandet och 
man hoppas på mer än 10 000 Alfisti på plats i Milano.
 
Följande orter gäller för de olika aktiviteter som skall 
ske: 
Milano - centrum samt Fiera Milano 
Monza - banan 
Balocco - testbanan 
Arese - Museo Storico, Alfa Romeos egna museum utan-
för Milano 
 
Den svenska projektgruppen jobbar för fullt med ett pro-
gram och syftet är att samla så många medlemmar från 

Club Alfa Romeo Svezia som möjligt med bilar på plats i 
Italien under firandet juni 2010.
Allt sker till självkostnadspris och vi jagar bra priser. 
Vi har bokat ett ”svenskhotell” och inväntar det offici-
ella programmet för att kunna utforma vårt eget. Man 
behöver inte vara med hela veckan utan det går bra att 
delta i den ”Svenska delegationen” under de dagar och 
aktiviteter man själv väljer. 
 
Boende är noga utvalt med olika möjligheter att ta sig 
runt – antingen tåg till Milano eller bilen ner till A8 så 
har vi Arese, Monza samt Milano på en snabb bilkör-
nings avstånd.  
Vi kommer inte att arrangera kortegekörning från 
Sverige då vi är medvetna om de problem som uppstår 
med att hålla ihop en större grupp bilar i den snabba och 
intensiva trafiken nedåt Europa. Däremot kommer vi att 
köra tillsammans i Italien när vi väl är på plats. Vi kom-
mer bland annat att ha ett ”svenskkit” så att det tydligt 
syns vilka vi är. 
 
Arbete pågår med ett program som inte enbart handlar 
om bilar och firandet. Besöksmål, shopping, museer och 
liknande finns med i planen. 
 
Vi har fortlöpande kontakt med Italien samt våra nord-
iska grannklubbar för att synka alla program och akti-
viteter. 
Vill du veta mer eller preliminär-anmäla dig? Skicka då 
ett mail till mig på kahlin@wekunet.se . Frågor besvaras 
via mail eller telefon 0709-722 350. 
 
De som anmält intresse får uppdaterad information via 
e-post efterhand. Glöm inte att titta in på kliubbens 
hemsida då och då för uppdaterad information.

Internationellt har Alfa Romeo startat en ny sajt vars 
syfte är att informera om detta evenemang. Adressen dit 
är www.alisti.com.

     www.brommahobby.se

    
    

 Abrahamsbergsvägen 2, 168 30 Bromma. Tel. 08-410 208 08
                vid T-banestation Abrahamsberg - Gröna Linjen

Alfa Romeo

 i butiken har vi ännu fler modeller än de vi hunnit lägga ut på nätet

kolla in vår hemsida för fler modeller och märken
beställ via e-post på sales@brommahobby.se

och mera italienska modellbilar

Tel 046-820 83

Vi har köpt 
Alfa-Rossos 

konkursplocklager 
samt en del 

övriga reservdelar 
till Alfa och Fiat

Tveka inte att ringa oss, 
vi kanske har 

delen Du behöver

Däck o fälg till Alfa 
har vi givetvis också

ALFA ROMEO
100-ÅRSJUBILEUM 2010

TEXT: MIKAEL KAHLIN
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Nyligen blev jag ombedd att inför detta ”specialnum-
mer” av Klöverbladet skriva en artikel som sammanfat-
tar Alfa Romeos historia. Glad över förtroendet tackade 
jag ja men började efter en stund grubbla hur man helt 
kort ska sammanfatta 99 år av bilbyggande och andra 
teknikaliteter samt nästan lika många år av tävlings-
verksamhet och en otrolig modellflora och ett enormt 
persongalleri. Det känns inte lätt och är det inte heller 
men här försöker jag.
 
Få andra märken har en så intressant och skiftande his-
toria som Alfa Romeo och att tala om tio i topp gällande 
intressanta bilmärken så innehar Alfa Romeo definitivt 
en av topplaceringarna.

Ett flertal gånger har det varit mycket nära att Alfa 
Romeo – som så många andra tillverkare – slutat som en 
parentes i bilhistorien. Märket har dock lyckats klara sig 
kvar och tur är väl det för helt klart skulle bilhistorien 
vara fattigare om Alfa Romeo fått slå vantarna i bordet 
de gånger då krisen varit som djupast.
Alfa Romeo är ett ämne man kan fördjupa sig i nästan 
hur mycket som helst. Det finns också metervis med 
böcker skrivna i ämnet, dels om enskilda modeller, dels 
om märket som helhet och rena bilderböcker. Några 
erbjuds i klubbshoppen för de som vill läsa mer eller slå 
författaren av denna artikel på fingrarna.

BEGYNNELSE

1906 började man i Portello i Milanos utkanter sätta sam-
man franska Darracqbilar vid ett bolag kallat S.A.I.D 
(Sociteta Italiana Automobili Daracq). Produkten man 
satte samman var helt opassande för italienska vägar, 
undermotoriserad och totalt opålitlig som konstruktion 
sett och runt 1909 var man konkursmässig. Verkställande 
direktören för S.A.I.D Cav. Ugo Stella tog över resterna 
och bildade i juni 1910 A.L.F.A, (Anomina Lombarda 
Fabricca Automobili) fritt översatt Lombardiska bil-
fabriken, där han blev styrelseordförande. Tanken var 
att producera en bil som tilltalade den sportige föraren, 
var tillförlitlig och som kunde konkurera vid tävlingar. 
Känns det igen?

GIUSEPPI MEROSI

Cav. Giuseppi  Merosi, tidigare chefstekniker  hos 
Bianchi i Milano, anställdes som chef. På initiativ av Ugo 
Stella öppnade ALFA, som ett av de första bilmärkena i 

historien, ett konstruktionskontor. Bilarna som produ-
cerades var Merosis konstruktioner och inget hopplock 
på andra tillverkares delar vilket var vanligt vid den 
här tiden.
Den allra första bilen var Torpedo 24 HP (4 cylindrar, 4,1 
liter och sidventiler) lämnade tillverkningsbandet hösten 
1910. Följande år anmäldes vagnen till 1911 års upplaga 
av Targa Florio, en av världens då mest ansedda biltäv-
lingar där den väckte stor uppmärksamhet.  Den mest 
prestigefyllda bilen som kom ut från Portello under åren 
mellan 1910 och krigsutbrottet 1914 var dock tveklöst 
modellen 40-60 HP med en fantastisk motor på över 6 
liter som 1913 med bred marginal körde ifrån det övriga 
fältet till en dubbelseger i backtävlingarna ”Parma - 
Poggio di Berceto”. Detta var den första i en lång rad 
tävlingstriumfer för Alfa.
Merosi fick 1914 uppdraget att designa en Grand Prix 
bil och kom fram med en 4,5 liters fyrcylindrig maskin 
med dubbla överliggande kamaxlar. Denna bil kom dock 
aldrig längre än till prototypstadiet då Italiens inträde i 
första världskriget 1915 kom och lade sordin på biltill-
verkningen. Fabrikens kapacitet utnyttjades istället för 
tillverkning av stationära motorer åt italienska försva-
ret. Försvarsorderna till trots så var man på konkursens 
brant och från och med 1915 köpte industrialisten Nicola 
Romeo in sig i bolaget och tog över ordförandeposten.

NICOLA ROMEO

Utan att egentligen bry sig mycket om biltillverkning styr-
de Nicola Romeo bolaget som den affärsman han var mot 
produktion utav flygmotorer, pumpar och kompressorer. 
Krigsslutet 1918 gav ALFA samma problem som alla 

andra att ställa om 
produk tionen til l 
fredsproduktion, de 
bilar som man fortfa-
rande tillverkade av 
delar man hade i lager 
var hopplöst utdatera-
de förkrigsproduktio-
ner. För att markera en 
nystart kallades alla 
bilar från 1920 ALFA 
ROMEO även om det 
var ett spel för gal-
leriet då bilarna fort-
farande var baserade 
på förkrigsbilarna. 
Kursen var egentligen riktad rakt nedåt men man hade tur 
såtillvida att man lyckades vinna en del tävlingar 1919,1920 
och 1921 och tävlingsframgångarna hjälpte till att hålla 
kundernas intresse uppe i väntan på en verklig nyhet. 
Presenterad 1921 och i produktion 1923 kom nyheten 
modellen RL som kom att bli Merosis sista hos Alfa 
Romeo och kanske också hans bästa. En 3-liters sex-
cylindrig och så småningom modern bil, som kom att 
produceras i tre gånger så stort antal (3169) under fyra år 
som det totala antalet bilar man tidigare tillverkat under 
märkets första tretton levnadsår.
Modellen nådde även del tävlingsframgångar, bland 
annat i Targa Florio. I Grand Prix-racingen ville sig 
dock Merosis konstruktioner inte riktigt, de var inte 
kraftiga nog att konkurrera ens på pappret så model-
lerna G1 och P1 kom inte ens till start.

VITTORIO JANO

Hos Alfa Romeo fanns det en fabriksförare som hette 
Enzo Ferrari. 
Unge herr 
Ferrari kände 
genom bekanta 
den ansvarige 
för Fiats stora 
G P - f r a m g å n g a r 
ingenjör Vittorio 
Jano, och lycka-
des förmå honom 
att flytta från 
Fiat i Torino 
till Alfa Romeo 
i Milano. Jano 
kom att visa sig 
vara den bästa 
h e a d h u n t i n g 
som någonsin 
gjorts. Han hade 
med sig erfaren-

heten och kunnandet att bygga vinnande tävlingsbilar som 
i sin tur drar med sig försäljningsframgångar för de vanliga 
bilarna precis som det hände åren före första världskriget. 
Framgångarna lät inte heller vänta på sig. Janos första 
konstruktion för var Grand Prix-bilen P2. En kom-
pressormatad rak 8-cylindrigmotor på 2-liter med dubb-
la överliggande kamaxlar, vinst vid sin första tävling 
någonsin i Cremona 1924 och i Europas GP i Lyon 
1924. Framgångarna fortsatte och 1925 förklarades Alfa 
Romeo som världsmästare för första gången.

På standardvagnssidan presenterades ett antal nya 
modeller där alla var baserade på varianter av Janos 
åttacylindriga motor nedskalad till sex cylindrar och 
med olika cylindervolymer som 1500, 1750 och 1900 
kubikcentimeter. Dessa kom även att skörda otaliga täv-
lingsframgångar både genom Alfas fabriksstall och med 
olika privatförare. Man vann exempelvis Mille Miglia 
både 1929 och 1930.

Försäljningen var god med tidens mått och försäljningskon-
tor öppnades i Tyskland, England och Spanien (se artikel i 
detta Klöverblad om vad som hände i Sverige). Under tidigt 
20-tal var dock Australien Alfas främsta exportmarknad. 

KONKURS ELLER NÄSTAN

Slutet av tjugotalet såg en ekonomisk kris av tidigare 
aldrig skådat slag. Detta påverkade naturligtvis också 
Alfa Romeo och 1929 var konkursen nära. Nicola Romeo 
lämnade här bolaget och in som ägare från och med 1930 
träder italienska staten (styrd av Mussolinis fascistre-
gim) genom bolaget Finmeccanica (Istituto per la ricon-
struzione industriale).
Sporrad av sin nya ägares stormaktsambitioner och fris-
ka nytryckta pengar presenterar man 1931 den modell 
som kommer att bli en av märkets mest framgångsrika 
trots att den bara tillverkades i 188 exemplar - 8C 2300 
(kompressormatad rak 8 cylindrig motor på 2,3 liter och 
dubbla överliggande kamaxlar och som max över 200 
hästkrafter vilket gav en toppfart på 232 km/h).
Flera tävlingsmodeller presenterades under trettiotalet 
i den ständiga kamp som försiggick på tävlingsbanorna 
mellan främst Hitler-Tyskland och det fascistiska Italien. 
Allt för att vinna prestige åt landet och dess ledning. Det 
positiva som kom sig av detta är väl att teknikutveck-
lingen tog stormsteg även om Alfa Romeo till slut fick se 
sig besegrat av tyska Auto-Union och Mercedes.

SCUDERIA FERRARI 1930-1938

Enzo Ferrari - sedermera grundare av just Ferrari - 
började sin tävlingskarriär som motorcyklist. Under 
20-talet blev han dock fabriksförare åt Alfa Romeo. 
Från 1930 kom fabrikens tävlingsaktiviteter på bana 
att skötas genom Scuderia Ferrari i Modena. Detta 
var ett tävlingstall uppsatt utav Enzo Ferrari (säkert 

ALFA ROMEOS HISTORIA
Bland medlemmarna i Club Alfa Romeo Svezia finns kunskap. Björn Nilsson 
i skånska Fuglie, beläget strax utanför Trelleborg, besitter inte bara en stor 
mängd Alfa Romeo utan även en minsta lika stor mängd historia om märket. 
Nedan följer en snabb genomgång av märket som firar 100 år som biltillver-
kare nästa år. Stort tack till Björn för bidraget!

Giuseppi  Merosi.

Vittorio Jano.

Nicola Romeo.
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med ekonomisk backning från staten förf. anm). 
I Scuderians regi lät man utveckla de bilar man hade 
till sitt förfogande när man startade och kom senare att 
utveckla och även bygga ihop de bilar man tävlade med 
(under egna chassienummer). En av dessa bilarna är den 
legendariska Bimotore från 1935 där det sitter en motor 
fram och en motor bak, sammanlagt 540 hkr och en 
toppfart på 325 km/h.

1938 var man djupt engagerade tillsammans med Alfa 
Romeos tekniker i utvecklingsarbetet av en ny tävlings-
bil med en 1,5 litermotor som skulle passa in i den nya 
klassningen för dåtidens Formel 1. Modellen fick namnet 
Alfetta 158/159. Vid denna tidpunkt beslöt man att Alfa 
Romeo själva skulle sköta all tävlingsverksamhet genom 
Alfa Corse. Enzo Ferrari gick således sin egen väg och 
grundade ett annat legendariskt italienskt bilmärke som 
Fiat köpte upp 1969, men det är en annan historia.
Alfettan kom att göra ett litet antal race 1939 och 1940 
då all racing kom att ställas in på grund av det andra 
världskriget. Internationell racing återupptogs inte för-
rän 1946.

ALFA ROMEOS TRETTIOTAL

Vid sidan om racingen tävlade man till exempel i Mille 
Miglia där man vann varje år 1928-1938 undantaget 
1931. Alfa Romeo tillverkade flygmotorer, lastbilar och 
naturligtvis personbilar. Från 1934 hade man en sexcy-
lindrig modell som hette 6C2300. Detta var volymmo-
dellen och fanns att få med en uppsjö av olika karosser. 
Produktionen uppgick till 1600 exemplar. 
Vidare tillverkade man från 1936 en modell som kom 
att bli legendarisk för alla sina olika tävlingsfram-
gångar och för att den var något av det mest extrema 
som fanns att få under sin tid. Modellen hette 8C2900, 
strax över 40 bilar byggdes och de var och är något 
av det mest exklusiva som finns att köpa än idag. 
Mot slutet av 30-talet moderniserade man 6C2300 och 
förstorade motorn något och fick modellen 6C2500. 
Denna bil hann dock nätt och jämt komma ut på mark-
naden innan andra världskriget så den räknas ibland 
som den första efterkrigsalfan.

EFTER ANDRA VÄRLDSKRIGET

Under kriget tillverkade man lastbilar, flygmo-
torer och faktiskt en del bilar som mestadels gick 
till tyska och italienska militärkommandona. 
Vid krigets slut stod man med en nästan totalt utbombad 
fabrik i Milano, dock hade man mot slutet av kriget flyt-
tat ut design och utvecklingsavdelningen till Lagio do 
Orta för att undkomma bombningarna. Tävlingsbilarna 
hade man gömt undan i en grotta strax norr om Milano 
så dessa hade klarat sig undan krigets fasor.
Efterkrigsproduktionen rullade så sakta igång med 
bland annat Sverige som mottagare utav flera bilar 
snart efter kriget. Man var väl medveten om att 
man för att överleva måste börja med serieproduk-
tion istället för att tidigare låta fristående carozze-
rior sätta karosser på de chassin man producerade. 
När man väl städat upp fabriken i Milano och 
efter bästa förmåga ersatt förstörda maski-
ner kunde man 1950 presentera sin första rik-
tigt serieproducerade bil Alfa Romeo 1900 Berlina. 
1900 Serien (4 cylindrar, 1,9 liter och dubbla överliggande 
kamaxlar) kom att förutom 4-dörrars berlinor med olika 
motorstyrkor även omfatta inte mindre än sju olika coupé-
karosser där man enligt gammal stil levererade chassin 
till antingen Touring, Zagato, Ghia eller Pininfarina. 
Touring kom även att göra ett litet antal cabrioleter. 
Under de 8 år 1900 serien var i produktion kom man att 
tillverka fyra gånger så många bilar mer än vad man 
gjort tidigare under sin historia.

TÄVLINGSVERKSAMHET EFTER KRIGET

Som tidigare nämnts hade tävlingsbilarna Alfetta 
158/159 från 1938 & 1939 överlevt kriget intakta. Denna 
konkurrensfördel och det faktum att Alfettan (8 cylin-
drar, kompressormatning, 1,5 liter och upp till 425 hkr) 
var en bra F1-racer ledde till att man vann alla större 
GP-tävlingar 1946-1948 samt 1950-1951. 1949 del-
tog man inte på grund av att samtliga tre fabriks-
förare (Wimille, Varzi och Trossi) hade förolyck-
ats. 1950 var man åter på banan med Farina och 

Fangio. Detta tävlingsrekord är än idag oslaget. 
Efter säsongen 1951 upphörde man med sin Grand Prix-
verksamhet. Alfettan var gammal och att utveckla en 
ny GP-racer var inte aktuellt. 1975 återkom man dock 
till Formel 1-racingen då man levererade motorer till 
Brabham-bilarna.

SERIEPRODUKTION - STORDRIFT

I början av 50-talet styrde bilindustrin mot att möta den 
begynnande massbilismens efterfrågan på nya moderna 
och billiga bilar. Vissa tillverkare körde dock helt fel till 
exempel BMW som med en dåres envishet tillverkade 
sina dyra limousiner med stora motorer som få ville ha 
och betala för och konkursen var också väldigt nära.
Alfa Romeo valde en klokare väg. Basen var en nyut-
vecklad 1300-motor helt i aluminium med dubbla över-
liggande kamaxlar. Serien kom att kallas Giulietta (den 
lilla Julian).

Först ut var den lilla snygga tvådörrars coupén Giulietta 
Sprint. En klassiskt vacker coupé-modell med kaross 
designad utav Bertone. Därefter följde en berlina och på 
initiativ av den amerikanska Alfa Romeo-importören 
Hoffman byggdes en cabriolet/Spider. Hoffman ville ha 
en Spider att sälja i USA och beställde helt enkelt 1000 
bilar på ett bräde utan att det ens fanns en sådan bil 
färdig. Alfa Romeo tog fram en Pininfarina-designad 
Spider åt Hoffman. Succén lät inte vänta på sig och res-
ten är historia.

Under tidigt 60-tal förstorade man 1300-motorn till 
1600 cc. Modellserien runt den nya motorn kom att kall-
las Giulia. Här kom man med en mycket areodynamisk 
4-dörrarsbil i form av Giulia Berlina som presenterades 

1962. Om man får tro reklamen var detta en rymlig vagn 
med plats för hela familjen.
Något år senare kom det en coupé även i denna serie. 
Modellen fick namnet Sprint GT. Med kaross av Bertone 
(även om Giugiaro ritade) är denna bil välkänd för de flesta 
som antingen GTJ eller Bertonecoupé. Den kom genom att 
finnas i totalt sisådär 14 olika versioner genom åren med 
en banracer med aluminiumkaross som det ”häftigaste”. 
Pininfarina ritade cabriolet-versionen kallad Duetto som 
fick mycket uppmärksamhet i filmen Mandomsprovet 

där Dustin Hoffman kör runt efter Mrs Robinsson i en 
sådan.
Denna 1600 kubik stora grundmotorn utvecklades vidare 
till först 1,8 liter och därefter 2,0 liter. Modellserien kall-
lad 105-serien av entusiaster och kännare hängde med 
till 1991 då den sista Giulia-baserade Spidern lämnade 
Milano.

MODERNA TIDER

Vi skriver 1971 och 1972. Alfa Romeo presenterar nyheter, 
bland annat sin första framhjulsdrivna bil Alfa Romeo 
Alfasud. Detta var en liten familjebil med fyra dörrar 
och boxermotor som var märkets första bil att tillverkas 
utanför Milano (undantaget viss hopsättningsverksam-
het i Paris och Sydafrika) vid märkets anläggning i 
Neapel, där man tidigare tillverkat flygmotorer. Namnet 
kan härledas som ”Alfa syd”, på italienska Alfasud.

”Sudden”  hade helt underbara vägegenskaper och var en 
pigg liten krabat sina små motorer (1,2 och 1,3 liter) till 
trots . Försäljningen gick som på räls och Alfasud blev 
årets bil 1974. Att det sedan fanns ett visst rostrykte gäl-
lande denna modell talar vi tyst om och  förtiger här.

Den andra nyheten var Alfetta-serien, känner ni igen 
namnet? Alfetta var en sportig och lite lyxig familjese-
dan med mycket god väghållning och 1,8-liter versionen 
av ”vår motor”.

Tipo 158 Alfetta 1938–40.

6C 1750 Gran Sport.

1900 Berlina 1950–58.

Giulietta Sprint.

Spider Fastback 1962–83.

Alfetta 1972.Giulia Berlina 1962–78.

Tipo 159 Alfetta 1951.
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Både Alfetta och Alfasud kom också i coupe versioner 
designade av Giugiaro; Alfetta GTV och Alfasud Sprint.

Vi går nu in i slutet 80-talet. Ur Alfettan och Alfasuden 
utvecklades ersättarna i form av Alfa 75 och Alfa 33. Vid 
denna tidpunkt började dock kapitalet tryta för statsägda 
Alfa Romeo. Bolaget bjöds ut till försäljning redan i mit-
ten av 80-talet. Ford och Fiat visade intresse och i novem-
ber 1986 tog Fiat över den enda större italienska biltill-
verkare som de inte redan ägde. Många befarade att Alfa 
Romeo bara skulle bli en Fiat med en Alfa logga på men 
så har det faktiskt inte blivit. Tack vare sammangåendet 
med Fiat fick Alfa Romeo medel att lansera modellen 164. 
Ett samarbete mellan Alfa Romeo, Fiat, Saab och Lancia 
leder till en gemensam plattform för märkenas nästa 
modell. Resultatet blev den framhjulsdrivna kvartet-
ten Alfa 164, Fiat Croma, Lancia Thema och Saab 9000. 
Under senare delen av Alfa 164:s levnad lanserades 
den fyrhjulsdrivna 164 Q4, vilket är det närmaste Alfa 
Romeo kommit att konstruera en tankbåt. 

Alfa Romeo har som alltid en egen sportig identitet inom 
Fiatgruppen. Bilarna sticker ut vad gäller design och 
prestanda. Två modeller har blivit Årets Bil på senare 
år (147 och 156) och modellfloran har varit tämligen rik 
med sedaner i olika storlekar, sportiga kombivagnar, 
coupéer och cabrioleter.

Det har förekommit samarbete med General Motors som 
man kom ur med rena förskräckelsen. Man har nyligen 
velat köpa SAAB och Opel men det gick om intet. Man har 
vidare inlett ett samarbete med Chrysler för att komma 
åter på USA-marknaden samt lära Chrysler hur man gör 
en motor. Framtiden lär visa vad allt detta och rådande 
lågkonjunktur innebär för Alfa Romeo. Det finns lite nya 
modeller på ritbordet och nya MiTo kan beställas hos hand-
larna så åtminstone jag ser farmtiden an med förtröstan. 

Detta var ett försök att helt kort sammanfatta 99 år av 
bil- och teknikhistoria utan att bli för djup eller för ytlig. 
Det finns som läsaren säkert kan ana sig till mycket 
information, fakta och historier att lägga till som helst. 
Det finns också flera modeller som jag lämnat utanför 
då jag valt att koncentrera mig på de stora och mer 
kända linjerna. Jag nämner några för annars får jag väl 
stryk; lastbilarna, 2000/2600 serien från skiftet 50-60 
tal, Montreal med aluminium-V8, GTV6/Alfa 6 med V6 
motor, Alfa 145/146 – Fiat-baserade Alfor och en rad rena 
tävlingsbilar.

Hoppas att ni har nöje av denna historik som naturligtvis 
kan kompletteras.

BJÖRN NILSSON
TRELLEBORG

Alfa Romeo 164.

Alfa Romeo Montreal.

Alfa Romeo 159 Sportwagon.
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Anrika bilhandelsföretaget Gjestvangs i Stockholm bör-
jade hösten 1924 annonsera om att man fått agenturen 
för Alfa Romeo i Sverige. Under åren fram till 1927, 
då agenturen verkar ha upphört, sålde man ungefär tio 
bilar av modell RL. Detta är för övrigt de första annon-
serna i svensk press för Alfa Romeo så här kan man 
säga att märkets svenska historia börjar även om det 
tidigare privatimporterats ungefär tre-fyra Alfa Romeo 
till Sverige.

Fram till 30-talets slut verkar märket inte ha saluförts 
i Sverige även om PW Widengren deltog med god fram-
gång i svenska och internationella tävlingar under åren 
1933-1937 med sin kompressomatade 8C 2300 Monza 
(chassi nr 2211077). Widengren hämtade själv sin racer i 
Milano i September 1932.
 
I Sveriges vinter-grand prix 1933 deltog tre Alfa Romeo 
och i sommar-grand prix samma år inte mindre än fem 
8C 2300 Monza, körda av Widengren och diverse utländ-
ska förare.

I slutet av 30-talet började en firma med namnet AB 
Fallai i Stockholm, ägt av italienaren Luigi Fallai, sälja 
Alfa Romeo och Lancia. Fram till 1949-1950 sålde Fallai 
knappt tjugo Alfa Romeo varav en till Prins Bertil och en 
till Prins Carl Johan. Betänk här att Alfa Romeo då var 
en mycket dyr och lyxig bil.
 
Från 1950 såldes Alfa Romeo av ett bolag i Stockholm 
vid namn Imperia som var ett dotterbolag till ANA 
(Aktiebolaget Nyköpings Automobilfabrik). Försäljningen 
i Sverige började nu sätta fart med de nya 1900-mo-
dellerna. Imperia var med på banan fram till vintern 
1953-1954 då bolaget togs över av den 24-årige Joakim 
Bonnier och hans bolag Bonniers Bilbolag. 

Vi citerar Joakim Bonnier: ”Alfa Romeo-agenturen blev min 

kontakt med den internationella tävlingsvärlden. Utan den 
hade jag säkerligen inte blivit professionell racerförare.”  
För de som inte redan vet så var Bonnier (död 1972 i en 
krasch i samband med 24 h LeMans ) vår förste Formel 
1-förare som tävlade med bland annat Maserati, Cooper, 
BRM, McLaren och naturligtvis Alfa Romeo. 

År 1957 när Bonniers racingkarriär hade tagit ordentlig 
fart och han bestämt sig för att satsa på den lämnades 
agenturen för Alfa Romeo åter över till Gjestvangs och 
försäljningen fortsatte att öka med de nya Giulietta-
modellerna som introducerats 1955. Gjestvangs hade 
även ett rikstäckande återförsäljarnät vilket Bonnier 
saknat.

 
Club Alfa Romeo bildades 1956 som en mötesplats för 
Alfa-ägare och som ett forum för att kunna bistå varann 
med reservdelar samt goda råd och dåd. Under åren 1957 
– 1961 såldes det 278 Alfa Romeo i Sverige att jämföra 
med 13 Ferrari, 445 Jaguar eller 33.741 Mercedes under 
samma period. Nu hade Alfa Romeo blivit ett fabrikat 
som syntes på svenska vägar såväl som racingbanor och 
rallyvägar. I så gott som alla större racing och rally-
evenemang på 50-talet och 60-talet deltog ett antal Alfa 
Romeo och riktigt ofta kom dessa även på prispallen.  

Under sextiotalets början gick agenturen över till Salén 
och Wicander i Solna som även var agenter för Rolls 
Royce. Antalet sålda bilar fortsatte i ungefär samma 
omfattning som tidigare i motsatt till internationellt där 
man under samma period fördubblade försäljningen. 

 
Detta är väl den troliga anledningen till att man 1969 
startade Alfa Romeo Svenska AB i Stockholm med åter-
försäljare och auktoriserade verkstäder över hela landet. 
Försäljningen sköt också i höjden och under de tre första 
åren sålde man fler bilar än vad som sålts under märkets 
hela svenska historia för att sedan dubbla och tredubbla 
de kommande åren. Vi har nu kommit till tidigt 70-tal, 
och man kunde nu - förutom 60-talsmodellerna i Giulia-
serien - även erbjuda moderna Alfasud och Alfetta till 
kunderna. Vilken bilhandlare hade inte velat se sådana 
siffror idag?

Fram till sjuttiotalets senare del såldes det bra med Alfa 
Romeo här hemma då ROSTEN kom ikapp både Alfasud 
och Alfetta. Visst rostade de, en god väns mor köpte sig 
en Alfasud 1974. Hon var väldigt nöjd och belåten till 
1978 då vindrutan vid en kraftig inbromsning lossnade 
ur sin upprostade ram och for ut på motorhuven. Ingen 
bra reklam…

Varför blev det så här då?
Flera anledningar kan nämnas, dåligt rostskydd på 
bilarna från början, någon sorts fogskum i balkarna 
på Alfasud för att dämpa vägljudet och dra åt sig fuk-
ten, vattenbaserade lacker (tänk hur illa Volvo och 
Volkswagen rostade vid samma tid, mitt i taket och 
så vidare) samt slutligen en stor bov gällande ros-
ten på italienska sjuttiotalsbilar – Sovjetunionen. Fiat 
hade efterhand som man slutade tillverka 124 modellen 
skickat sammansättninglinjerna och karosspressarna 
till Lada i Ryssland där man ännu tillverkar modellen. 
Sägnen är att Lada betalade för sig (då hårdvaluta sak-
nades) genom råvaror som bland annat stålplåt av medi-
oker kvalitet som hamnade i italienska bilar och sedan 
rostade i expressfart.
 

ALFA ROMEOS SVENSKA HISTORIA
När vi nu tittat helt kort på Alfa Romeos 
långa och innehållsrika historia ska vi även 
beta av den svenska delen av märkets his-
toria.

Åren 1978-1986 var modellmässigt inga lysande år 
undantaget Alfetta GTV (detta kommer jag säkert att få 
äta upp) men i samband med Fiats övertagande av Alfa 
Romeo började det hända saker även i Sverige.

Modellerna 75 och 164 såldes i stora antal beroende på - 
förutom att bilarna var bra - att de låg bra till i pris för 
tjänstebilsåkarna. 1992 var det finanskris och tvärnit 
på bilförsäljningen. Under de kommande åren kom Alfa 
145, 146 och 155 att passera de svenska köparna ganska 
obemärkt, Svenska Alfa Romeo AB blev först V.A.R och 
sedan Italienska Motor som kom att ägas utav japanska 
konglomeratet Sumitomo.
 
Runt sekelskiftet är Alfa Romeo 156 och 147 båda 
Årets Bil i Europa (1998 respektive 2001). De är mär-
kets volymmodeller och försäljningen går väl hyfsat. 
2003 träder Olle Olsson Bolagen i Uppsala in på scenen som 
generalagent för Fiat och Alfa Romeo efter att ha blivit av 
med agenturerna för Jaguar och Mazda som gått upp i Ford. 
Vi är nu framme vid sommaren 2009 då det finns cirka 12 
600 registrerade Alfa Romeo i Sverige ägda av ungefär 
10 400 personer, varav ungefär 2000 är medlemmar in 
Club Alfa Romeo. Klubbens medlemmar äger runt 3600 
av dessa bilar.

Olle Olsson bolagen har sagt upp agenturen för både 
Fiat och Alfa Romeo per den 16:e september och ännu så 
länge har ingen ny presenterats.

Tillgången på reservdelar skall garanteras via Olle 
Olsson tills ny agent presenterats. Olsson skall framledes 
koncentrera sig på transportbilar från Izuzu. Samtidigt 
meddelas också att svenska Postverket köpt 3 000 Fiat 
Fiorino att använda som brevbärarbil över landet.

Detta om något borde garantera att Fiat/Alfa Romeo blir 
kvar på den svenska marknaden.
 
När detta läses kanske nästa kapitel i Alfa Romeos 
svenska historia är påbörjat.
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Vår affärsidé består i att på ett personligt och serviceinriktat 
sätt engagera oss i våra kunders behov och önskemål 
för att alltid kunna erbjuda trygga och säkra 
transportlösningar. 

I vår miljösatsning ingår det att bl a utnyttja 
kombitrafik på ett effektivt sätt.

En av våra specialiteter är Italientransporter. 
– Vi har lösningen på era transportproblem – 

www.acitransport.se
MALMÖ Blidögatan 27, SE-211 24 Malmö, Tel: +46-40-680 66 60

GÖTEBORG Box 1045, Gullbergsvassgatan 8, SE-405 22 Göteborg, Tel: +46-31-771 59 50

FÖR MER INFORMATION:
Roberto Ecke (CAR medlem)
Tel: 031-7715953
E-mail: roberto.ecke@acitransport.se

Alfa Romeo 149/Milano
Alfa 147 faller snart för åldersstrecket. På sajten 
Facebook kunde man nyligen se bilder tagna från 
vad som förefaller vara inifrån fabriken där produk-
tionen redan startat. Räkna med debut på lämplig 
bilsalong i höst.
Alfa Milano ska slåss i Golf-klassen. Multi-airmotorn 
från MiTo på 1,4 liter samt den redan lanserade (i 159 
1750 TB) 1,75-liters-fyran spås hamna under huven 
tillsammans med ett antal valmöjligheter från Fiats 
dieselprogram.
Namndiskussionen är oklar. Rent logiskt borde 
modellbeteckningen bli 149 men det återstår att se. 
Det är bråda dagar för Alfa Romeo. Både 159 och 166 
har ersättare som planeras debutera 2011, men först 
ska 149/Milano lanseras i lugn och ro.

Notiser    Notiser   Notiser   Notiser   Notiser   Notiser   Notiser   Notiser   Notiser

Transportstyrelsen 
sparar på SMS-tjänst
Den 1 juli stängde Transportstyrelsen av tjänsten 
”Vem äger fordonet?” via SMS.
Enligt Transportstyrelsen själva är detta ett direkt 
resultat av lågkonjunkturen och troligtvis inte en 
permanent lösning. Ambitionen är att tjänsten skall 
återkomma under senare delen av året i avgiftsbe-
lagd form.

Det är inte svårt att tjäna pengar om man själv är 
myndighet. Kanske vi bilister som ett direkt resultat 
av lågkonjunkturen borde sluta betala vägskatt till 
december? 
Läs mer på myndighetens hemsida 
www.transportstyrelsen.se

Alfa Romeo MiTo 1,4 TB 
klar för Sverige

För vad som kan tyckas vara ett mycket 
konkurrenskraftigt pris på 164.500 kronor 
debuterar nu en nästan färdigutrustad 120-
hästars Alfa MiTo i Sverige. Närmaste kon-
kurrenten Mini Cooper med motsvarande 
effekt (120 hk) börjar i naket utförande 
på 171.500 kronor.  Minin erbjuder anti-
sladdsystem där MiTo erbjuder DNA med 
stabilitetsprogrammet VDC samt luftkondi-
tionering. Övrig utrustning som ingår i den 
svenska versionen av MiTo är sju krockkud-
dar, manuell luftkonditionering, CD/radio 
med MP3 och fällbart/delbart baksäte.

Multi-air debuterar i MiTo
I höst debuterar multi-airmotorn i MiTo. Från start 
erbjuds två effekter (105 respektive 135 hk) ur den 
1400 cc stora motorn. Senare kommer en 170-hästars 
QV-version.
Trots en utförlig artikel i förra KB är multi-airmo-
torn fortfarande en gåta för många. Den fungerar 
hursomhelst med bravur. Jämfört med en traditionell 
bensinmotor av samma storlek hävdar Alfa att en 
effektökning upp till tio procent är möjlig samtidigt 
som vridmomentet ökar med upp till femton procent 
och utsläppen minskar (Co2 10 procent, kväveoxider 
60 procent), allt med en förväntad minskning av 
bränsleförbrukning om 10 procent.
Huruvida modellen hittar till Sverige återstår att se.

Alfa Romeo Brera 
Italia Independent 

Alfa Brera får nytt liv genom en begränsad serie 
kallad Alfa Romeo Brera Italia Independent. 900 
exemplar byggs med säljstart i Italien under septem-
ber månad följt av Europa, Japan och Australien.  
Priset börjar på € 32 200 för basversionen 2,2 JTS 
Selespeed. 

Italia Independent är ett företag som sysslar med 
någorlunda exklusiva produkter inom bland annat 
kläder, skor och accessoarer. Givetvis vill man påvisa 
sin teknologiska framsynthet gällande nya material 
blandat med klassisk design. Brera i sin nya och till 
antalet begränsade version har därmed begåvats med 
en ny sorts lack (titanium-grå), 18 tum stora fälgar 
samt detaljer i aluminium och kolfiber. Resultatet 
talar för sig självt på bilden ovan.

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
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Den 13 juni provades ett nytt grepp 
inom bilträffar. Club Alfa Romeo och 
Fiat Classic Club arrangerade en 
gemensam träff i Boråstrakten.

I vintras fick undertecknad en idé om att försöka få till 
stånd ett samarbete med Italien-inspirerade klubbar 
likt vår egen. Anledningen var egentligen att få lite nya 
idéer och uppslag till bra aktiviteter. Jag gick igenom de 
klubbar som fanns representerade här i västra Sverige 
och upptäckte Fiat Classic Club. Deras träffansvarige, 
Magnus Persson från Borås-trakten, kände jag sedan 
tidigare då min bror är medlem i denna klubb. Kontakt 
togs vilket resulterade i ett möte hemma hos Magnus. 

Detta var speciellt trevligt då jag visste att han hade fullt 
med bilar i sina uthus och lador. Det stod Fiatar överallt. 
Från Topolino till Juventus, 2300, 2300 Coupe, 1100, 124, 
127, 128, 132, sedaner och coupéer . Givetvis fanns även 
en massa reservdelar. 
Sådant är mumma för en 
bilintresserad med Italien 
i förgrunden.

Vi kom överens om att 
göra en första utflykt i 
juni med två delmål, dels 
modelljärnvägen Sandö 
utanför Borås, dels en 
trevlig körning till ett 
lämpligt näringsställe. 
Sandö modelljärnväg var 
Magnus idé. Han berät-
tade att den till 100 pro-

cent är byggd av medlemmarna själva och att tåget var 
så stort att man kan åka med på det. Intresset var väckt 
och förhoppningsvis skulle det kunna locka några med-
lemmar med familjer, då min önskan att inte bara kunna 
locka alfisterna utan även övriga familjemedlemmar 
på våra aktiviteter. Det är roligt med lite sambos/äkta 
hälfter och barn på en del av våra möten. Det blir också 
roligare för dessa att följa med om man vet att det finns 
fler likasinnade att prata med. Vi alfister står ju ändå 
mest och tjötar om våra bilar.

Delmål två beslöt vi skulle bli Hofsnäs säteri invid 
Åsunden.  Läget är enastående vackert med möjlighet att 
både äta lunch och dessutom möjlighet till diverse andra 
aktiviteter. Tyvärr var det upptaget av bröllop. Måste 
folk gifta sig när vi ska träffas?

Efter lite sökande hittade vi Storåns Pensionat några 
mil ifrån Borås mot Göteborg. Vid garanterat trev-
liga och vackra vägar. Både Magnus och jag provåkte 

vägarna och tog en titt på 
pensionatet som föll oss i 
smaken.

Efter att jag gått ut på 
vår hemsida med lite info 
om vår stundande utflykt 
anmälde sig 18 alfor och 
sammanlagt 29 perso-
ner. Från Fiat-klubben 
var sju bilar anmälda. 
Även Ferrari-klubben var 
inbjudna, men dem såg vi 
inte röken av. Hursomhelst 
såg det mer än lovande ut. 

Lite pirrigt blir det naturligtvis, inte minst vädermäs-
sigt. För att vi skulle ha något att göra om tiden blev 
lång vid matbordet, ritade jag ihop en liten tävling med 
olika frågor som mest berörde Italien och ett par kända 
italienska bilmärken.

Dagen före regnade det i stort sett ett helt dygn. Det var 
väl detta eller något liknande som drabbade Stockholm 
och övriga landet någon dag senare. Fast där lär det ha 
varit värre.

Lördag morgon klockan 0900 när vi körde från Lerum 
var det uppehållsväder och förblev så i stort sett hela 
dagen. En otrolig tur med tanke på hur det varit dagen 
innan och vad som utlovats i prognoserna. 

Magnus hade satt upp Fiatskyltar så att vi kunde hitta 
till modelljärnvägen då den var mycket väl gömd inne 
i skogen med en liten grusväg den sista kilometern. Det 
är tur att vi kör terrängbilar som inte skyr lite lera och 
vatten. (För egen del GTV -97 - söndagen ägnades bland 
annat åt biltvätt). Väl framme var det bara att invänta 
övriga. När vi väntat tillräckligt länge så var vi sam-
manlagt elva Alfa och sex Fiat. Ett visst manfall, men 
ändå riktigt bra med tanke på förutsättningarna. Efter 
en kort samling så intogs det charmiga tåget genom att 
slåss med Honda Minibikeklubben som också var där om 
de platser som fanns till buds. Inga problem utan alla 
fick plats så småningom. Efter 30 - 40 minuter hade alla 
fått åka en vända.

Tågentusiasterna hade byggt en rejäl slinga i skogen, 
som tog 10-15 minuter att åka på bägge håll. De små 
ångloken var ungefär två meter långa och 40 cm breda. 
Detaljrikedomen var enorm med en imponerande bygg-
kvalitet ända ner till minimala instrument och en kol-
skyffel i en soppslevs storlek. Längst bak på loket satt 
lokföraren på en liten sits. Han var kraftigt byggd, så 
loket såg ännu mindre ut under denne trevlige man. Det 
ena av loken hade tagit ägaren 6000 timmar att bygga. 
Allt har han gjort själv. När han servar loket kör han 
upp det på en specialbyggd släpkärra med räls och allt 
för vidare transport hem till villan och in i garaget eller 

var han nu håller till. Loket drog ett antal specialbyggda 
vagnar (onödig kommentar, allt är specialbyggt) där vi 
satt mot varandra två och två och reste genom naturen. 
Vi passerade växlar, små vägbommar, signaler, små hus 
och borgar där allt fungerade. Charmigt och impone-
rande. Här pratar vi entusiaster!

Efter detta äventyr hade vi åter en liten samling där 
deltagarna fick en karta med den tilltänkta vidare 
färdvägen markerad. Inga problem då täten togs av en 
frivillig i trakten känd chaufför. Övriga valde att hänga 
med detta tåg. Vi var väl lite tågfrälsta sedan förmidda-
gen. Loket var denna gång utbytt mot ett lika charmigt 
fordon, en vit Fiat 600, fast just detta exemplaret är 
byggt i Tyskland på licens. Neckar Jagst för den som är 
intresserad. Längs kurviga, vackra vägar utmed Viskan 
åkte bland annat via Seglora. Ja, just det. Seglora tycker 
kanske någon sig känna igen. Det är ju Seglora vackra 
kyrka som av någon outgrundlig anledning hamnat på 
Skansen. Jag missunnar inte stockholmarna detta, men 
nog hade det varit roligt med kyrkan på sin ursprungliga 
plats. Vad jag vet så var det en gåva i något sammanhang 
jag inte kan. Kanske någon annan vet.

Så småningom kom vi till vårt mål Storåns Pensionat. 
Detta ligger mellan Hällingsjö och Rävlanda. Väldigt 
vackert och trevligt ställe som kan rekommenderas!

Efter ytterligare lite däckspark intogs restaurangen. 
Vi hade trevligt och lärde känna lite nytt folk vilket 
alltid är lika givande. Vi var 23 - 24 personer inklusive 
ett par barn. Under denna lunch drabbade jag de intet 
ont anande med tävlingen. Den bestod av tolv hyggligt 
enkla frågor där tre personer lyckades pricka alla rätt. 
Utslagsfrågan (att gissa antalet Alhgrens-bilar i en burk) 
fick sära på de tre. Priser av det enklare slaget – men 
ändå priser – delades sedan ut till glada pristagare.

Så småningom kändes det att det räckte för dagen och 
Fiat och Alfafolket skildes åt med en gemensam önskan 
att detta bör upprepas i någon form. 

Tack alla deltagare för en trevlig dag! Det är ju trots allt 
så att det är vi alla gemensamt som gör en träff lyckad.

KONCERNTRÄFF I VÄST

TEXT: STEFAN WERNER
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Inför årets träff var förberedelserna var lite speciella 
beroende på att arrangören och ”han som fixar allt”, 
Christer Olsson, varit sjuk i stort sett ett år. Han har 
varit så pass dålig att ett tag hängde alltihop på en skör 
tråd. Han raggade dock upp en kompanjon som tog över 
en del av det praktiska. När den 24:e kom såg Christer 
dessutom riktigt pigg ut. Mycket roligt.

På vår Aktivitetssida anmälde sig ungefär lika många 
som vanligt. Närmare 30 personer om jag inte minns 
fel. När alla var på plats räknade jag till 23 Alfor- lika 
många som förra året. Det är bra tycker jag. Tjolöholm 
verkar ha blivit lite av en institution för många av oss. 
Sammantaget var det enligt Christer Olsson över 1300 
fordon på plats vilket är nytt deltagarrekord. Det såg 
inte så trångt ut, men det förklarades av att utställ-
ningen hade mer plats till förfogande gentemot tidigare 

TJOLÖHOLM 24 MAJ
TEXT: STEFAN WERNER
FOTO: STEFAN BÅGING

år. Som vanligt var träffen mycket välplanerad, allt flöt 
på utan några missöden vad jag vet.

Väldisciplinerade alfister var i stort sett alla på plats i 
god tid före klockan 10. När undertecknad kom var tältet 
redan rest av raska pojkar med Mikael Kahlin i spetsen. 
Han hade med sig detta, som även var med i Skottorp. 
Ett stort tack till honom som alltid är både pålitlig och 
duktig att ta tag i saker och ting. Dessutom ett särskilt 
tack Björn Nilsson, som hade med sig en massa prylar 
till försäljning.

Våra alfor hade en riktigt bra blandning av bilar i år. Ett 
antal Spiders i olika åldrar var roligt att se. Dessutom 
en vacker Sprint från -66, om jag inte tagit helt fel. En 
väldigt speciell Alfa eller egentligen Alpha, som den 
är döpt till är egenhändigt byggd av Kjell från Borås. 

Denna bil såg jag redan i Skottorp, och blev då rejält 
imponerad. Toppen kommer från en Bertone, motor och 
drivlina härstammar från någon av transaxelmodel-
lerna. Resten är faktiskt byggt av Kjell. Det är i sanning 
imponerande. Eventuellt kommer ett smärre reportage 
om denna senare. Det var således många trevliga bilar i 
vår monter, som var en av de större.

Stort tack till alla medverkande som gjorde detta till 
en riktigt lyckad dag. Dessutom hade vi som vanligt tur 
med vädret. Det började med sol och blå himmel fram till 

12-snåret. Sedan blev det molnigare och ganska kyligt. 
Den enda plumpen var att ett par alfister stack iväg 
rejält tidigt, fast jag vid samlingen ändå påpekat att vi 
förbundit oss att vara kvar till kl 16. Det ser inte snyggt 
ut och Christer Olsson blir alltid sur för detta. Det har 
jag full förståelse för. Folk har dock betalat för att kunna 
vara där till kl 16 och se på alla godbitarna.

I övrigt var allt bara positivt och vi ser fram emot 
Tjolöhlom 2010.

Även Club Alfa Romeo deltog med klubbtält och medlemmar på denna lyckade träff som bara tycks 
bli bättre och bättre.

Gamla bilar trynar aldrig bort. Vem kan identifiera samt-
liga bilar på denna bild?

Wille Ros med hustrun Stina hann inte bara till Nordkap 
utan även till Tjolöholm.

Alfa Romeo 159 Sportwagon Tourismo Internazionale. 
Till och med namnet är vackert jämfört med Volvo V70 2,5 
Flexifuel.

Hockeyfrilla, korta byxben och pastellfärgade lammulls-
tröjor är ute. Alfa Romeo Giulietta i utsökt skick från 1984 
är helt klart inne.

1988 års Alfa 75 Turbo i mycket gott skick. Aggressiv och 
kantig i sin form håller den stilen än idag.

Tidigt 60-tal. Sophia Loren spelade in Fångarna i Altona, 
The Beatles släppte Love Me Do, Tage Erlander var med i 
Hylands hörna och Alfa Romeo byggde denna stora cabriolet.



28

KLUBBTRÄFF

29

KLUBBTRÄFF

Risten Lakviks Järnväg (www.rlj.se) i de östgötska sko-
garna nordväst om Åtvidaberg var den utvalda platsen 
för årets version av vårens Östgötatouring. Det är på 
gång att bli en återupptagen tradition och undertecknad, 
tillsammans med Georg von Boisman, bestämde oss i 
år för att lägga utflykten till en söndag i mitten av maj. 
Vi ville gärna se att vi fick deltagande av både par och 
familjer och, så här i efterskott, kan vi konstatera att vi 
hade ett trevligt varierat deltagande.

Föreningen som driver järnvägen hade eldat upp ånglo-
ket, bakat bröd och bryggt kaffe för vår ankomst. Efter 
en avkopplande kaffestund i trädgården vid det gamla 
stationshuset, där både serveringen och biljettluckan 
var i full sving, tog vi en uppskattad tur efter det stån-
kande ångloket genom ett försommarfagert landskap. 
Turen guidades av järnvägsföreningen ordförande Urban 
Svenvik, som också hade dubbel tjänst som konduktör, 
medan Tobias Dahlberg var vår lokförare.

Då den östgötska SAAB-klubben avslutade sitt vårrally 
vid järnvägen samtidigt som vi gjorde oss färdiga att 
rulla österut fick vi den extra bonus att visa upp våra 
italienare för SAAB:arna och vi fick se en hel del fina, 
välpolerade gamla puttrande, rykande tvåtaktare.

Efter tågturen rullade vi på vackra vägar och under en 
strålande sol österut genom Ukna-dalen mot Falerum 
för ett shopping- och glasstopp ställde vi kosan mot 
Valdemarsvik och en doft av havet! Trots en del missar i 
navigationen av undertecknad (Not till själv: måste recka 
turen först nästa gång!) så var det en omväxlande och 
trevlig tur i moderat tempo.

ÖSTGÖTATOURING I MAJ
TEXT & FOTO: BO M HASSELBLAD

Väl i Valdemarsvik avslutades dagen med kaffe, mackor, 
glass eller en och annan lagad rätt över mer ljugande och 
diskuterande om Alfor vi haft, Alfor vi önskar vi haft, 
Alfor vi inte skulle vilja ha .... Nåja, vi hann med en hel 
del andra ämnen också innan det var dags för hemresa.
Nu ser vi fram emot nästa års Östgötatouring – om vi 
nu inte kommer på att spontant han någon mini-version 
under hösten. Kolla hemsidan!

Janne & Britt Lager anländer.

Olle Insulander på besök från Enköping.

Kaffe i stationshusets trädgård. En katt bland hermelinerna...

Tågpersonalen samlar sig inför resan.

Väskorna är packade!

Dags att äntra bilarna.

SAAB-arna har intagit kullen...

”Undrar vad som kommer att hända här?” 
eller Svensk försommarprakt

Glass och shoppingpaus i Falerum.
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Capitel de Roari
Amarone della Valpolicella
Art.nr: 12366  |  Pris: 175 kr

Även som 375 ml! Pris: 92 kr

Smakfullt!

Alkoholkonsumtion 
under graviditeten 
kan skada barnet

janake wine group AB

Lindetorpsvägen 17 

121 63 Johanneshov

www.janake.se

Delitia Recioto della 
Valpolicella Classico 

 Art.nr: 5329  |  Pris: 119 kr
375 ml

”Fynd! +++”
Bengt-Göran Kronstam

Dagens Nyheter

”Mer än prisvärt”
Allt om Mat

”89 poäng (++)”
Per Bill

Dina Viner  P.E

Efter att ha rattat klubbens banmötesarrangemang 
med den äran under flera år har Fredrik Malmberg 
bestämt sig för att han i fortsättningen helst vill 
delta i våra banmöten som deltagare. Därför söker 
vi nu efter hans ersättare som klubbens ban-
mötesansvarige. Tack vare det goda arbetet av flera 
tidigare ansvariga finns det både väl fungerande 
verksamhet att ta över och ett gott rykte att för-
valta.

Som Banmötsansvarig planerar, kontrollerar och 
övervakar du det övergripande arbetet under ban-
mötessäsongen. Du ansvarar för kontakter och 
bokningar av banorna, du har kontakterna med 
SBF och du är huvudkontakt för de banmötes-
arrangörer som genomför de olika arrangemang. 
Då den banmötesansvarige är spindeln i nätet har 
du bra överblick över banmötesverksamheten. Du 
är också nyckel personen vid utformningen av ban-
mötesverksamheten och reglerna som tillämpas 
inom området.

Uppgiften kräver att du är väl organiserad och både 
kan planera och genomföra uppdraget. Ansvaret 

BANMÖTESHÖVDING SÖKES
Som bekant ligger Fiat och Alfa Romeo i bakvattnet 
vad det gäller generalagent i Sverige.

Vid tiden för pressläggning av detta nummer är ing-
enting klart. 

Tidigare vd:n för Italienska Bil, Bengt Appelquist, 
har slutat på Olle Olsson Bolagen och börjat arbeta 
på Fiat. – Ingenting är klart i dagsläget förutom att 
både Alfa Romeo och Fiat ska säljas i Sverige även i 
framtiden. Av vem och hur det ska hanteras återstår 
att lösa, berättar Bengt Appelqvist.

Fiat har som bekant sålt 3000 bilar till svenska 
Posten, vilket knappast lär missgynna verkstäderna. 
Med lite optimism kan detta vara första steget mot en 
stark närvaro i Sverige framöver. Kanske så optimis-
tisk att även Lancia återkommer till Sverige.

Ljusnande 
framtid
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

för varje banmötes genomförande är delegerat 
till en banmötes ansvarig men du har det övergri-
pande ansvaret. Dessutom förväntas du fortsätta 
att utveckla den verksamhet vi har idag och ha det 
löpande ansvaret för ekonomi och budgetering. Till 
din hjälp finns en banmötesgrupp som du också 
deltar i att forma.

Det är med andra ord ett stort ansvar men belö-
ningen och tillfredsställelsen efter en väl genom-
förd säsong är också stor.

Är du intresserad av att fylla Fredriks stövlar 
eller har förslag på någon medlem du tycker skulle 
passa bra, hör av dig till Sekreteraren (sekretera-
re@alfaromeo.org) eller till någon annan i styrelsen 
snarast möjligt. Har du frågor om uppdraget kan 
du kontakta Fredrik M. på fred.malmberg@gmail.
com. 

Nämnde vi att det inte utgår någon ersättning för 
uppdraget, förutom att du får tillfälle att finnas på 
plats vid våra banmöten och känna tacksamheten 
för alla de deltagare vi har vid träffarna!
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Arvid, Vidar

1

Samuel

2

Justina, Justus

3

Alfhild, Alva

4

Gisela

5

Adela, Heidi

6

Lilian, Lilly

v. 
37 7

Regina, Roy

8

Alma, Hulda

9

Anita, Annette

10

Tord, Turid

11

Dagny, Helny

12

Åsa, Åslög

13

Sture

v. 
38 14

Ida

15

Sigrid, Siri

16

Dag, Daga

17

Hildegard, Magnhild

18

Orvar

19

Fredrika

20

Elise, Lisa

v. 
39 21

Matteus

22

Maurits, Moritz

23

Tea, Tekla

24

Gerhard, Gert

25

Tryggve

26

Einar, Enar

27

Dagmar, Rigmor

v. 
40 28

Lennart, Leonard

29

Mikael, Mikaela

30

Helge

1

Ragna, Ragnar

2

Love, Ludvig

3

Evald, Osvald

4

Frank, Frans

September Oktober
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Lennart, Leonard
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Ragna, Ragnar

2

Love, Ludvig

3

Evald, Osvald

4

Frank, Frans

v. 
41 5

Bror

6

Jennifer, Jenny

7

Birgitta, Britta

8

Nils

9

Inger, Ingrid

10

Harriet, Harry

11

Erling, Jarl

v. 
42 12

Manfred, Valfrid

13

Berit, Birgit

14

Stellan

15

Hedvig, Hillevi

16

Finn

17

Antonia, Toini

18

Lukas

v. 
43 19

Tor, Tore

20

Sibylla

21

Ursula, Yrsa

22

Marika, Marita

23

Severin, Sören

24
FN-dagen

Eilert, Evert

25

Inga, Ingalill

v. 
44 26

Amanda, Rasmus

27

Sabina

28

Simon, Simone

29

Viola

30
Allhelgonaafton
Elsa, Isabella

31
Alla Helgons dag

Halloween
Edgar, Edit

1

Allhelgonadagen

FOTO: ALFA ROMEO
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J ag växte upp samtidigt som Europas bilindu-
strier återhämtade sig efter andra världskriget. 
Efterhand blandades förkrigskonstruktionerna 

med moderniserade eller helt nykonstruerade modeller. 
Under 1950-talet lanserade flera bilmärken nykonstruk-
tioner, även sportiga sådana, och då som nu var tävlingar 
ett sätt att skaffa sig en image. Motorpressen låg i sin 
linda men en och annan artikel från Monte Carlorallyt 
stod att finna liksom referat från Targa Florio, Mille 
Miglia, Le Mans och andra sportvagnstävlingar. För en 
teknikintresserad yngling förgylldes tillvaron av sådan 
läsning. Även Grand Prixracing fångade mitt intresse 
inte minst för att man på den tiden kunde se förarnas 
arbete i bilarna - det var inte bara toppen av en hjälm 
som avslöjade att en människa styrde monstren. Utan att 
kika i programmet kunde man lätt se om det var Piero 
Taruffi eller Wolfgang Graf von Trips som körde. À pro-
pos Taruffi så blev hans bok ”Technica e practica della 
guida automobilista da corsa” (övers ”The Technique of 
Motor Racing”) rättesnöret inte bara för mig utan även 
småningom för mina två barns körkortsutbildning.

1959 hade jag lyckats ta mig genom Flygvapnets förar-
utbildning och fått fast anställning som fältflygare. Jag 
räknade fram att jag nu skulle kunna köpa en bil som 
till skillnad från tidigare köp inte var billigast möjliga 
skrothög. Valet föll på en två år gammal Simca Aronde, 
en något moderniserad Fiat 1100 byggd i Frankrike 
på licens. Knappt tre månader efter detta köp föll 
dock himlen ned över mig - i ett bilhandlarfönster i 
Trollhättan fick jag syn på en skönhet vid namn Alfa 
Romeo Giulietta Sprint!  Priset var rimligt med tanke 
på att bilen var fyra år gammal och återställd efter en 
kabelbrand men ändå klart utanför min budget. Vad 
gör den förälskade? Inget som har med gott förstånd att 
göra! Min bankkamrer såg mycket barsk ut men hade 
tydligen ett hjärta för de hopplöst förälskade och plöts-
ligt stod en lindblomsgrön Giulietta Sprint utanför mitt 
hyresrum. Alforna skulle bli många fler med åren men 
de var självfallet alla destinerade till att användas som 
bruksfordon. Först 1974 skaffade jag en bil som jag avsåg 
att renovera parallellt med att jag även hade en annan, 
helt funktionsduglig bil som vardagsfordon. Det var 
min gamla 50-talsdröm om en Lancia Aurelia B20 GT 
som skulle realiseras! Självfallet sprack såväl tidplanen 
som budgeten men småningom blev renoveringen färdig 
och bilen avnjuten. Underbar teknik och hög kvalitet 
men svårrenoverad eftersom reservdelar redan då var 
sällsyntare än snö i Helvetet. Trevlig långfärdsvagn 
och termen Gran Turismo passade perfekt. Jag hann 
till och med köra lite bantävling under Racerhistoriska 
Klubbens fana. Det var dock inte så kul för att det var så 
få som tävlade i min klass att jag måste köra heat bland 
modernare sportvagnar och självfallet kunde jag inte 
hänga med t ex Lotus Elite eller Giulia Sprint GTA. 

Ett annat bilmärke som jag följt under femtiotalet var 
Ferrari och då framför allt hade jag fäst mig vid racer-
sportvagnarna Mondial, Monza och Testa Rossa. Det var 

lätt att konstatera att här var fordon som byggts enbart 
för att snabbast ta sig från A till B. Skyddet mot väder, 
vind och kyla var lika rudimentärt som på en motorcy-
kel men det förstärkte bara utstrålningen av renodlad 
racersportvagn. Som vanligt kunde ett chassi få karross 
från ett antal olika carrozzerie men i mitt tycke hade 
Scaglietti den i särklass stilrenaste designen även om 
vissa, sena karrosser på Testa Rossan hamnat på gränsen 
till lite USA-vulgärt. Visst, självfallet skulle jag gärna 
köra omkring i en Monza om vädret var vackert men det 
var inte ens en dröm, det var alltför orealistiskt även 
som dröm.

Åren rann iväg och sönerna hade redan för länge sedan 
tagit över ansvaret för mekandet på sina egna bilar. 
Själv hade jag ledsnat på att meka i syfte att ha något 
att transportera mig i och anammat min hustrus syn på 
bilar. MTBF - mean time between failures - bör styra 
bilvalet. Med andra ord så körde vi sedan ett antal år 
ett bayerskt bilmärke för våra vardagliga transporter 
men när jag började fundera på vad jag skulle göra när 
jag pensionerats kom jag fram till att jag fortfarande 
hade behov av att meka och känna tillfredsställelsen 
som uppstår när man fått något trasigt att fungera igen. 
Bilmekning liksom matlagning ger ett resultat som 
snabbt kan avdömas - bra eller dåligt märks direkt och 
är svårt att dölja eller snacka bort. Det var ju så att min 
smak i fråga om bilar hade formats under femtiotalet 
och varför inte fortsätta och realisera ytterligare en av 
femtiotalets drömbilar?

Om det fattas ett ansenligt antal miljoner för att köpa 
en trevlig Ferrari, även om det är ett renoveringsob-
jekt , vad gör man? Jo, man bygger naturligtvis sin 
egen bil. Jag kände till att Ockelbo-Lundgren gjort en 
avgjutning i glasfiber av en Mondial men tillverkningen 
hade för länge sedan upphört. Jag började i alla fall 
skissa på en fackverksram för jag insåg att mina kun-
skaper inte räckte till att kopiera originalramen. Jag 
höll naturligtvis ögonen öppna och kunde även hitta två 
Ockelbokarrosser men de var båda i mycket dåligt skick 
och skulle efter reparation fordra massor med sliparbete 
för att se hyfsade ut. Jag kom även i kontakt med en bil-
plåtslagare som funderade på att göra en karross i alu-
minium som någon sorts vidareutbildning efter en kurs 
han nyligen gått. Även om han var villig att subventio-
nera bygget så var det beräknade antalet arbetstimmar 
klart avskräckande även för en optimist som jag.

När jag i detta läge läste en annons om ett oavslutat 
sportbilbygge som var till salu så kändes det som om 
mitt projekt tagit ett jättekliv. Det var dödsboet efter 
Uno Skoog, en glasfiberlaminatkunnig bilentusiast, som 
enligt släkten gjort en helt egen avgjutning av en Ferrari 
Monza och monterat denna karross på en fackverksram 
av fyrkantrör. Mekaniken kom från Alfetta vilket kändes 
bra efter att jag själv ägt och mekat på ett antal Alfettor. 
Ferrari Monza hade ju dessutom växellådan bak hop-
byggd med en de Dionaxel så även där kändes Alfetta 
rätt. Jag körde till Skövde för en snabb inspektion och 
fann att avgjutningen visserligen inte var perfekt sym-
metrisk men fullt acceptabel för mina ändamål. Ramen 
var professionellt svetsad men dessvärre inte rostskydds-
målad trots att karrossen var monterad. Dessutom hade 
bilen uppenbarligen ”provkörts” en hel del på grusvä-
gar. Bygget hade genomgått den första inspektionen av 
SFRO (Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation) vil-
ket kändes tryggt. Köpehandlingarna skrevs under och 
mina söner transporterade bilen till yngste sonen Björns 
mekargarage i Göteborg. Jag var ju ännu inte pensione-
rad och dessutom var mitt radhusgarage i Åkersberga 
väldigt trångt.

Efterhand som jag fick tillfälle att inspektera bygget 
lite mer ingående uppdagades t ex att styrväxeln fått 
en märklig position med konsekvens att styrgeometrin 
var generalknas. Bromsledningarna hade flyttats direkt 
från donatorbilen och var knappast i sådant skick att jag 
kände någon tillit. Det var även ett antal andra saker 
jag ville ändra på bilen. Nu hade emellertid min äldre 
son Ulf stött ihop med en man vid namn Jan Warg på 
Knutstorp. Janne var i färd med att bygga upp en firma 
som skulle marknadsföra byggsatser med nygjutna, något 
modifierade Ockelbokarrosser och en vidareutveckling 
av just den fackverksram som min bil hade. Janne fick 
uppdraget att montera min ram i sin ramgigg och sätta 
fästen för styrväxeln där den borde suttit från början. 
Han ordnade dessutom med fästen för säkerhetsbälten 
både för de trepunktbälten som SBP krävde och fästen 
för tävlingbälten. Ramen blästrades och rostskyddbe-
handlades med färg i den rätta grå nyansen som riktiga 
Ferrari hade. Det sägs att Ferrari köpte den färgen från 
italienska flottan.

Bilen flyttades sedan till mitt radhusgarage i Åkersberga. 
När huset byggdes 1961 körde borgerskapet Volkswagen 

50-TALSNOSTALGI
TEXT: BO HELLSTRÖM

Nylackad och dekaltrimmad.

Ramens uppbyggnad.

Drivlinan monterad i ramen.

Karrossen inpassad på ramen.
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eller Renault Dauphine och garagen byggdes lagom stora 
för att härbergera sådana. Rätt trångt att meka i med 
andra ord men nu var bilen i alla fall hemma. När den nu 
ändå var strippad till sina beståndsdelar fick den venti-
lerade skivor fram, fembultade hjulnav och diffbroms, 
allt från en 75 TS som även fick släppa till motorn. Den 
gamla Nordmotorn skrotades. Efter en del tankemöda 
valde jag att behålla original insprutningssystem på 
motorn med framtida option att montera ett Megasquirt. 
Weberförgasare hade självfallet sett mer autentiskt ut 
men weberinsug till en Twinspark och två Webrar kostar 
skjortan. Varför ändra något som redan fungerar bra? 
Jag upptäckte även att Skoog tagit lätt på centreringen 
av kardanaxeln. Det är ju så, att den främre av den 
tvådelade axeln skall centrera i motorns svänghjul och 
den bakre axeldelen centrerar i kopplingen. Skoog hade 
byggt för att använda enbart den kortare, främre delen 
av axlarna och då blir den inte centrerad i kopplings-
huset. Med tanke på de vibrationer som kan uppstå om 
axeln börjar kasta så måste konstruktionen modifieras. 
Dragning av bromsrör och bränslerör uppdrog jag åt 
Christos i Uppsala och han fick även specialbygga avgas-
systemet. Christos är en riktig bilmekaniker i en värld 
där verkstäderna anställer utbytesenhetsbytare som 
måste konsultera en dator för att byta tändstift. 

En Monza och de två sönerna på Ferraris museum.

SFRO´s besiktningsman provkör. Han återvände med ett 
brett leende.

Vidare hittade jag bland CARs saluannonser en begag-
nad, kort styrväxel som jag gärna ville ha i stället för 
Alfetta original. Glappet i den gick att justera bort men 
ingående axel från rattstången fick en brant vinkel där-
för att detta växelhus hade annat utförande på fästena 
mot ramen. Jag hade ju nyss med Jan Wargs hjälp fått 
Alfettas original styrväxel rätt monterad så med kon-
staterandet att ratten fortfarande gjorde sitt jobb utan 
kärvningar i nedre knutkorset lät jag saken bero. 

Nu flyttades bygget återigen, denna gång till sonen Ulfs 
mekargarage i Malmö. Ulf hade nämligen åtagit sig 
att dra elsystemet och ville inte höra talas om att köpa 
ett universalsystem från en av de firmor som erbjuder 
sådana till hotrods mm. Vi var överens om att kabelhär-
vorna skulle lindas med gammaldags isoleringsband för 
att inte bryta intrycket av 50-talsbil. Det var för övrigt 
den ledande principen i hela bygget - synintrycket skulle 
leda tanken till en 50-tals racersportvagn. Ulf blev även 
ansvarig för en förnyad SFRO-test nr 1 eftersom den 
som Skoog gjort hade hunnit bli för gammal. Det visade 
sig att besiktningsmannen ansåg att chassit skulle bli 
styvare med ett par förstärkningar som han även pekade 
ut hur de skulle utföras.  Janne Warg hade med framgång 
kört åtskilliga Roadsporttävlingar utan att ha upptäckt 
några brister i vridstyvhet i just denna chassikonstruk-
tion men sådana argument bet inte på besiktningsman-
nen så det var bara att modifiera ramen. Tveklöst blev 
ramen vridstyvare efter modifieringarna men var de 
verkligen så nödvändiga?

I detta skede hade hustrun och jag äntligen kommit till 
skott om att flytta från Åkersberga där vi bott 35 år 
därför att vi jobbade i Stockholmsområdet. Vår boen-
deort i fortsättningen blev Helsingborg, mitt mellan Ulf 
i Malmö och Björn i Göteborg och dessutom i det ange-
nämaste hörnet av Sverige. Nu kunde Ulf och jag arbeta 
tillsammans på att få bilen klar att först genomgå SFRO 
slutbesiktning, sedan registreringsbesiktning hos SBP. 
Det var godkända besiktningar vi måste prioritera, puts 
och pynt fick komma senare. Som puts och pynt räknas 
exempelvis ekerhjul, inom parentes sagt ett icke trivialt 
problem eftersom ekerhjul av rent tekniska skäl inte kan 

ges så stort pressdjup. Skivbromsar och hjulhus blir där-
för klara problemområden.

Vid slutbesiktningen visade det sig att SFRO´s besikt-
ningsman tyckte som jag att om det inte kärvade i styr-
anordningen så fanns där inget att anmärka på. SBP 
hade emellertid inte samma uppfattning så det blev till 
att kapa en rambalk och svetsa om den så styrväxeln 
fick måttligare vinkel till rattstången. Vi måste även 
kapa bort knutkorset från rattstången och skarva dit 
en annan knut. Kapning och svetsning av en rattstång 
är inget man skall ta lätt på men tänk vilken kunskap 
som finns samlad i ett gäng bilentusiaster som det som 
samlats i mekargaraget i Malmö! Bland samma gäng 
fick vi även hjälp med att få igång och kalibrera en 
hastighetsmätare. Alfa 75 har ju hastighetsmätare som 
räknar elektriska pulser från en pulsgivare i växellådan 
medan Alfettan har en rent mekanisk drivning via vajer. 
Lösningen blev att ta innandömet i 75-ans hastighetsmä-
tare, bygga in den i ett rundinstrument och kopiera ska-
lan till en rund tavla. Som jag sagt, synintrycket skulle 
vara 50-tal och då skall det vara runda instrument med 
kromringar. Däremot om det är vajerdrivning eller via 
pulsgivare påverkar inte synintrycket och nu hade just 
denna växellåda pulsgivare. För att inte tillbringa som-
maren med slipning och spackling begränsade vi oss 
till några dagars jobb och lade sedan en lacknyans som 
vi anser stämmer med vad vi sett på Ferraris museum. 
Noggrannare slipning och utställningslack får komma 
senare.

I skrivande stund har bilen helt oklädda stommar som 
säten därför att det inte krävs stoppade säten vare sig 
av SFRO eller SBP. Det tillhör alltså det vi kallar pynt. 
Även plexiglaskåpor över strålkastarna är pynt. Det 
återstår mycket innan bilen är klar men nu får den änt-
ligen köras på allmän väg. Jag inbillar mig absolut inte 
att det är en Ferrari Monza, det är inte ens en replika 
av en Ferrari utan möjligen en ”look-alike”. Även om 
jag lekt med tanken att kalla den Alfa Romeo Spider 
Scaglietti så inser jag att det inte är någon bra idé. Bilen 
har emellertid en karross designad Scaglietti även om 
det är en avgjutning. Den är väldigt trevlig att köra och 
148 hkr räcker långt med en bil som endast väger drygt 
800 kg. Alfamotorn låter rätt, chassit är väl avstämt och 
jag tycker att det har blivit en bil som liksom den riktiga 
Monzan utstrålar 50-tals racersportvagn. Jag läste f ö i 
maj i pressen att en 1957 års 250 Testa Rossa sålts för 9 
020 000 euro så lite billigare blir det ju att bygga själv. 
Dessutom, om man skall döma av pressens bilder, hade 
inte den sålda Testa Rossan karross helt i min smak.

Trots att jag anser att Alfa 8C 2900B Touring Berlinetta 
är bilhistoriens vackraste bil och gärna skulle vilja ha 
en kopia så inser jag att jag nu gjort min sista insats i 
bilbyggarbranchen och jag inser att jag inte ens hade 
klarat av att få den färdig i rimlig tid om jag inte fått så 
mycket hjälp av Ulf.

Nu hoppas jag få köra den i några år. I värsta fall får 
jag väl försöka avtala med Hemtjänsten om att de skall 
hjälpa mig i och ur bilen.

Bella macchina!

50-tals instrumentbräda?

250 Testa Rossa. Slanta upp 9 200 000 euro!

Upphovsrättslig information.

Samtliga bilder utom nr 9 är tagna av författaren. 
Klöverbladet medges rätten att illustrera författarens 
artikel med dessa bilder med samma förbehåll som 
gäller övriga i Klöverbladet publicerade bilder.
Bild nr 9 är nedladdad från Wikimedia Commons 
(GNU licence).

Nästa byggobjekt? Nej, törs inte!



38

MODELLBILAR

39

MODELLBILAR

Efter önskemål från Klöverblads-läsare var det dags för 
ett besök i en ny värld. I västra delarna av Stockholm lig-
ger Abrahamsberg och Bromma Hobby. Ägaren Martin 
Tamm har precis flyttat in i lokalerna som under de 
föregående 63 åren hyst Bromma Järn.  Faktum är att en 
stor del av de skruvar, muttrar och brickor som byttes i 
samband med renoveringen av min Alfa 75 kommer från 
denna lokal och den tidigare verksamheten.

Att kliva in i butiken flyttar mig 35 år tillbaka i tiden. 
- Jag minns då jag som liten parvel drömde om alla 
modellbilar och flygplan som fanns. Modellbilar, radio-
styrda flygplan, motorcyklar och bilar samt färger och 
övriga tillbehör fyller butiken. Butiken är helt enkelt 
fylld av drömmar som ska förverkligas.

Parallellerna till Alfa-ägandet är många. Givetvis ligger 
det ett intresse bakom att äga en modellbutik, kanske 
inte helt olikt det som driver folk att vara medlemmar i 
Club Alfa Romeo. Efter en pratstund med ägaren Martin 
Tamm kryper fakta fram som styrker min teori. � Jag 
började samla som liten. Ganska omgående började 
jag sälja och byta modeller med andra och fyllde raskt 
min egen garderob innan jag tvingades ta vinden och 
mina föräldrars garderober i anspråk, berättar Martin 
Tamm. 

Intresset följde Martin genom åren. Efter avslutad flyg-
utbildning i USA under tidigt 2000-tal arbetade Martin 
som flyginstruktör. USA var ett bra ställe att leta model-
ler och bygga upp verksamheten som nu tog en allt större 
del av Martins tid i anspråk.

Väl hemma i Sverige öppnades den första butiken som 
låg på Ulvsundavägen i västra Stockholm.  All försälj-
ning hade innan dess skett via en renodlad internetbu-
tik, nu var det dock dags att ta klivet in i butiksvärl-
den. Samtidigt som verksamheten så sakteliga ökade i 
omfattning fick Martin erbjudande om sitt första pilot-
jobb. Givetvis tvingades han välja och resultatet ser ni på 
Abrahamsbergsvägen 2 i Bromma.

2008 togs nuvarande lokaler i bruk. Sortimentet utöka-
des med radiostyrda modeller, bilbanor och byggsatser, 
även om fokus fortfarande ligger på bilmodeller. Idag 
hjälper Martins föräldrar Robert och Ing-Marie Tamm 
till så mycket det går.

Kunderna bjuder på stor variation. Vid tiden för besöket 
på Bromma Hobby gästades Stockholm av Volvo Ocean 
Race vilket skapade ett tryck på modeller av Volvo i 
Ocean Race-mundering. Skälen för att samla är många. 
- Det finns nog ingen typisk samlare. Många är dock 
själva pappor och skyller gärna på den egna sonen då 
det gäller att handla radiostyrda modeller. Andra vill ha 
modeller av alla de bilar som de ägt genom åren, berättar 
Martin. Ytterligare andra specialiserar sig exempelvis 
på enbart öppna bilar från Renault, Ferraris samtliga 
F1-tävlingsbilar, Le Mans-vinnare eller samtliga bil-
modeller som Ronnie Peterson tävlat med. Det finns nog 
inga begränsningar gällande inriktning på vad man kan 
samla på, fortsätter Martin.

BILAR ÄR MODELLEN
TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Antagligen är det genetiskt. Stort eller 
litet, samma märke, olika märken, rik-
tiga bilar, modellbilar eller varför inte 
spypåsar från olika flygbolag? Allt går 
att samla på.

Priserna för kvalitetsbilar varierar från 150 till uppemot 
500 kronor. Bland tillverkarna rankar Martin tillverkare 
som Neo, Minichamps och Ixo som bäst (och dyrast) följt 
av Brumm, Top Model och Edison.

Utbudet av Alfa Romeo är stort. I butiken hittar jag en 
hel del på lager. Polisbilar, äldre modeller och även de 
som produceras idag finns på lager. Under samtalet om 
speciella Alfa Romeo försvinner Martin ner på lagret. 
Då han återkommer bär han på en liten Alfasud i skala 
1/43, försedd med skärmbreddare och allehanda dekaler. 
Det visar sig vara en exakt kopia av den Alfasud Ronnie 
Peterson körde i deltävling av Alfasud-cup (Trofeo) 
under 70-talet. Tillverkaren av modellserien – Alfa 
Romeo Collection – är egen historia. Modellerna säljs 
enbart tillsammans med en tidskrift och då som bilaga. 
Försäljningen sker i tidningskiosker, modellbutiker får 
ej ha dessa i sitt sortiment. Det intressanta i samman-
hanget är att inriktningen primärt är gamla tävlingsbi-
lar från Alfa Romeo. Passa på att besöka tidningskios-
ken nästa gång du är i Italien!

Förutom de Alfa Romeo som finns i butiken kan Bromma 
Hobby beställa hem efter önskemål och utbud. Martin 
har dessutom fyra flyttkartonger med bilar från Alfa 
Romeo Collection, varav två-tre stycken av den Alfasud 
som Ronnie Peterson körde. Skynda att fynda!

Utbudet är enormt. Alllt från Alfa Sei till  6C1750, (c Competizione och Alfasud.

Kanske det är dags för en rensning i bokhyllan där-
hemma? Ut med gamla anskrämliga glaspjäser från 
obskyra tillverkare som Orrefors och Kosta Boda eller 
annat värdelöst arvegods. Allt går att sälja på Blocket. 
Pengarna investeras därefter med fördel i modellbilar 
som med lite tur motsvarar en pensionsförsäkring då den 
dagen kommer. Åtminstone kan du lura i din maka/make 
detta för att underlätta övergången från glas-förråd till 
entusiastbilshylla.

Verem Alfa 155 i skala 1/43. Kördes av Nicola Larini som 
idag kör Chevrolet i WTCC.

Alfa 159 från Edison, Giulia kombi från Alfa Collection 
samt Alfetta och Giulia från Minichamps.

En klenod med svensk anknytning. Ronnie Peterson hoppade in som gästförare i denna Sud. 
Bromma Hobby har två-tre exemplar kvar i skala 1/43 från Alfa Collection.

Bromma Hobby består av fr.v. Robert Tamm, Martin Tamm 
och Ing-Marie Tamm.
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Kan man samla modellbilar idag och sälja dyrt om fyrtio 
år?
- Visst kan man det. Historiskt har det visat sig att gamla 
leksaksbilar, alltså inte modellbilar byggda för samlare 
blivit dyra. Corgi och Dinky Toys är fabrikat som var bil-
liga då 50- och 60-talisterna växte upp, idag är de värde-
fulla. Vid samma tidpunkt var det ännu äldre leksaksbi-
lar tillverkade i plåt som var dyra. En Cadillac leksaksbil 
tillverkad i plåt (skala 1/18)  gick för 60 000 kronor. Hur 
det blir med dagens modellbilar är svårt att sia om.

Var är samlandet mest utbrett?
- Storbritannien, lite grann i USA samt Tyskland är de 
stora marknaderna. I Sverige har modellbilssamlandet 
inte riktigt vaknat till liv ännu, däremot är tåg stort 
här.

Vilka modellbilstillverkare rekommenderar du?
- I övre skiktet hittar vi Neo, Minichamps och Ixo. Deras 
modeller kostar i allmänhet mellan 300-500 kronor. I 
mellanklass hittar vi Brumm och Top Model som brukar 
kosta 400 kronor. Edison tillverkar bra modeller även om 
de inte har samma höga kvalité och detaljrikedom som de 
övriga och är därmed billigast med ungefär 150 kronor.

Får vem som helst tillverka modeller?
- Nej, det krävs tillstånd av biltillverkaren ifråga, givet-
vis ska även licenspengar betalas. Biltillverkarna har 
faktiskt advokater som jagar icke-godkända modellbils-

tillverkare. Rör det sig dessut-
om om en tävlingsbil kan det 
även behövas tillstånd från 
stallet som tävlade med bilen.
Finns alltid alla bilar som till-
verkats tillgängliga på mark-
naden?
- Inte alls! Då det gäller sam-
larbilar tillverkas en liten 
serie om ett par-tre tusen 
bilar. Dessa går till grossister 
som slussar dem vidare till handlare och när det är slut-
sålt då är det slut. Visst kan man ha tur och hitta bilar 
hos handlare, men det kräver en del tur och envishet. 
Tipset är att handla direkt då modellen kommer. Oftast 
får du då tag på den bil du vill ha, dessutom till ett lägre 
pris i början.

Vad säljer du mest av i butiken?
- Drygt 50 procent av försäljningen ligger på radiostyrt. 
Modellbilsförsäljningen ligger på dryga 30 procent med 
huvuddelen på export. Resterande försäljning består 
bland annat av bilbanor, byggsatser och plastfigurer i 
skala 1/72.

Hur handlar man hos dig?
- Givetvis i butiken, men kanske allra lättast på vår hem-
sida. Har du någon fråga får du gärna mejla mig på info@
brommahobby.se så svarar jag så fort jag kan.

Modellbilsvärlden – frågor och svar med Martin Tamm

Skala 1/43 från M4, prix runt 260 kr. Joakim Bonnier 
körde denna Tipo 33 i 1967 års Targa Florio. Är bilen 
vackrare än tanken på själva Targa Florio?

Inte nog med att bilarna exponeras i filmer - de säljs 
även som modeller med filmmakarnas goda minne.

Alfetta från Minichamps. Observera Alfa-loggan på hju-
lens centrumkåpor.

Bägge bilarna från Edison. Priset ligger runt 150 kr styck.

”Det är bara vi som kan erbjuda den förmånliga MRF-garantin och du får en ifylld garantiblankett  vid leveransen”

Vid köp av en begagnad bil privat finns inga garantier. Köper du begagnat 

via andra bilförsäljare finns ibland garantier – men aldrig lika förmånliga 

och trygga som hos en MRF-ansluten bilhandlare.

I trygga händerMRF-handlarna, www.mrf.se
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Club Alfa Romeo Svezia (CAR) startade 1956 och är 

en av landets äldsta och största märkesklubbar med 

cirka 2100 medlemmar utspridda över hela landet. 

Klubbens medlemmar äger idag ca 50% av landets 

totala Alfa-bestånd. 

Verksamheten i klubben drivs i huvudsak inom fyra 

distrikt, Öst, Nord, Väst och Syd, med aktivitetscen-

tra i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. Varje 

distrikts respektive klubbmästare driver aktivite-

terna.

Medlemsavgiften är idag 395:- per år och för det 

får man bland annat sex nummer av vår tidning 

Klöverbladet, rabatt på reservdelar hos valda sam-

arbetspartners och en mängd olika aktiviteter som 

till exempel banträffar, familjerallyn, månadsträffar 

och inomhusgokart. 

Vill du bli medlem sätter du in avgiften på Plusgiro 

60 45 40-5 och skriver tydligt in ditt namn, din 

adress samt telefonnummer och om du äger en Alfa 

Romeo kan du skriva vilken modell.

Har du frågor om ditt medlemskap kontaktar du 

Rolf på kansliet på telefon 073-642 48 70. Du når 

kansliet enklast via e-post, medlem@alfaromeo.org

BLI MEDLEM I
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Ciao, jag heter Tusse Duetto. Trevligt namn som jag trivs 
med. Jag trivs åsse väldans med min husse och matte. En 
varm dag för många, många år sedan låg jag i en liten 
presentkartong och väntade. Det var i Trani, längst ner 
på den italienska klacken. Prasslandet och förtjusta 
skratt väckte mig. Det var min husse och matte från 
långt norrifrån som fått mig. Jurassic Cars i Bari gav mig 
som present till en fin Duetto. En röd så klart! Toppen. 
Den kom ända från Sverige och alla pratade om den. Vad 
glad jag blev. Den Duetton hade husse skaffat för nära 40 
år sedan och tillsammans har de åkt drygt 34 000 mil. 

DET KALLAS SPIRITO DUETTO

Nu skulle det bli åka och resa av. Hela Italien har jag 
fått följa med, varje år. Jag åker fastspänd i en liten sele 
mellan stolarna så jag kan se var vi kör. Ännu roligare 
blev det när jag fick en kompis av trä. Pinocchio åker i 
en annan Alfa Spider. Den är också röd, fast Pinocchio 
hänger i backspegeln. Så kan vi se varandra och ha skoj 

ihop. Pinocchios Spider är en Kamm-häck. Den har en 
platt bak. Det har inte mamma. Inte heller Ann-Katrin 
säger Fredrik.

Förra vintern hörde vi hur det pratades om en riktig 
långtur. Eftersom vi varit så mycket i Italien genom åren 
och är medlemmar i Duettoclub Italia, så föreslog husse 
att vi skulle göra slag i saken. Jag har några amici från 
bland annat Sicilien som undrade om inte husse kunde 
dra igång nåt. En riktig, riktig långtur för en Duetto. Vi 
skulle till Nordkapp som det heter i Norge. Italienarna 
kallar det Capo Nord, men det blev bestämt att vi skulle 
säga Nordkapp. Bebo som är husses gamle kompis från 
Arezzo säger Nordkapp. Man vänjer sig. Det ringdes och 
pratades och mailades hela vintern. Huset var fullt med 
kartor och böcker. Jag fick stanna kvar i garaget hos 
Gina, det är så husse kallar sin Duetto, när han är på 
humör. Det är han för det mesta. Jag vet faktiskt inte vad 
Kamm-häcken kallas fast vi åkt tillsammans så många 
år. I garaget var det lugnt och skönt, Gina är en bra tjej.

Plötsligt en dag blev det aktiviteter. Mina kompisar från 
Italien kom med vin, oliver, godis, Sambuca och en massa 
annat trevligt som ost och sånt. Festen började. Husse 
hade lagt rutten så att vi skulle få se vårt fina och vackra 
Sverige. Det blev en sur motorväg till Halmstad, sen 
Nissastigen, Hjo, Vättern och slussarna vid Karlsborg. 
På kvällen träffade vi flera andra av husses kamrater i 
Västerås och Enköping. Vicke´ väder och god pizza. Alla 
var så nöjda och det var bara första dagen. Nästa dag 
fortsatte vi på härliga småvägar mot Sala, Sandviken 
och Gävle. Faber och alla de andra kompisarna från 
Italien bara njöt. 

Wirevägar vis-
ste jag inte så 
mycket om, 
men Pierre som 
vi träffade i 
Gävle berättade 
att det var vad 
som väntade. 
Tja, man vänjer 
sig fort. Undan 
gick det, plöts-
ligt var vi vid 

Höga Kusten och Mannaminne. Husses gamle vän, Jojje, 
hade öppnat museet med spårvagn och draken och allt, 
massor att titta på. Dit hade det kommit flera andra 
alfisti, jättetrevligt. En fin Giulia till och med. Sen åt vi 
underbar lax och i den varma ljusa sommarnatten körde 
vi allihopa till ett fiskeläge vid kusten. Otroligt. Vi sus-
sade gott allesammans.

Midsommarafton drog vi vidare norrut, mot Överkalix. 
Det var så lite på vägen men sagolikt vackert. Fast 
Benjamins och Pierres bil var väldigt bred och svart och 
lät och brummade massor. Alla italienska Spiders stan-
nade så fort de kunde och det tog en bra stund varje gång 
innan husse samlat ihop dem. Men de lärde sig duktigt, 

kanske är detta 
vad som kall-
las för den 
hårda vägen? 
Brått fick de 
i alla fall. Vi 
firade midsom-
marafton på 
Arctic Hotel 
med varm sim-
pöl och sagolik 
sill- , lax- och 
grillbuffé. Oh, 

vad skojigt vi 
hade. Det kom 
folk som bodde 
på hotellet och 
pratade och 
innan man vis-
ste ordet av var 
det morron. Det 
blev en skojig 
svensk mid-
sommar. Det 
hade DCI:arna 
(Duetto Club 
Italia) inte varit 
med om. Man firar inte midsommar hos dem. Faber, 
Mimmi, Luigui, Mirella och flera andra försvann ut i 
midnattssolen. 

Vidare genom Finland, de 1000 sjöars land. Nu vet jag 
varför de kallas så. Fortfarande fint väder och inget 
regn. Rätt som det var ringdes det och bestämdes. Det 
var lite konstiga namn i Finland, men rätt som det var 
så kom Alfaklubben från Norge. Kempegreit! Lars Tore 
drog iväg som attan på de mycket ödsliga men finfina 
vägarna. Inte en kotte. Men i gruppen ingick en fotograf, 
Dario. Den Spider han åkte med skulle köra om Lars 
Tore för att ta bilder framifrån. Men Lars Tore hade 
ingen radio utan trodde att de skulle köra ikapp. Aiuto! 
Hjälp, det gick fort och vi såg inte röken av dem på en bra 
stund. Fast de fattade snart vad det handlade om. Vi fick 
se en silversmedja och graffiti som vikingarna gjort 3000 
år eller mer innan vi kom till Alta. Snällt av dem. Vi njöt 
av midnattssolen för hela slanten. Så fint det var.

Nästa dag åkte vi norrut, nu gällde Nordkapp. Vägarna 
var väldigt smala, det visste vi redan. Men den starka 

TEXT & FOTO: WILLE ROS

Bild Tusse Duetto polcirkeln (Det är frugan Stina till vänster)

SYD-ITALIEN (APUGLIA) - NORDKAPP 
I ALFA SPIDER DUETTO

Många entusiastbilar tillbringar vintrar-
na på pallbockar och somrarna på när-
belägna bilträffar eller fik. Detta gäng 
med Spideråkare packade sina bilar i 
Italien och åkte till Limhamn. Där tog 
veteran-entusiast Wille Ros över och 
guidade till Nordkap. Därefter körde 
dom hem till Italien igen!

Fr. vänster, Mimmi och Faber, Roma 
samt Anna.

Alla fr. vänster: Fredrik, Mimmi i bak-
grunden. Vid första bordet Bebo
och Antonella, Arezzo, Francesca, från 
Firenze och Filippo från Arezzo, Toscana.

Fr. vänster, Dario Capuozzo, fotografen 
från Palermo, Sicilien, Motogigio73 och 
Claudio från Firenze.

Willes  Duetto i sitt garage tillsammans med Motogigio73, 
alias Luigi Mattera från Napoli.
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vinden var inte rolig. Inte heller de jättestora turistbus-
sarna som gjorde det ännu värre när vi mötte dem. Hur 
som helst. Jag fick sitta kvar i bilen under monumenten 
när det fotograferades. 

Attans vad det var poppis att ta bilder på oss. Man får 
inte köra fram till monumentet, men det hade husse och 
Alfaklubben i Norge grejat. Det var visserligen ett himla 
väder, kallt och med stormvindar och regn men vi var 
ända den allra nordligaste Duetton i hela världen. Det 
blev en speciell dag, en känsla av något overkligt. Fast 
husse gnällde lite över att det var ganska dyrt att komma 
dit. Tunneln var jättelång, riktigt lång. Men husse sa att 
förr åkte man båt över. Tunneln var bättre, jag blir lätt 
sjösjuk.

Vi åkte tillbaka till Alta och kom fram på natten. Det 
var ljust som på dagen, en konstig känsla för oss som 
inte är så vana. En härlig dag. Vi fick sova och vila lite 
i midnattssolen på vandrarhemmet igen. Nya krafter 
behövdes för nu åkte vi Altantvägen längs fjordarna till 
Narvik. Vi skulle ju tillbaka söderut och hem. 

Vi tog oss till Katterjokk och Ebbes Kök. Det var bara 
27 kilometer att åka över fjället och jättegott och halva 
priset mot Narvik. Nästa dag åkte vi Atlantvägen längs 
fjordarna mot Mo i Rana och E12 till Tärnaby. Så vack-
ert det är där vid sjön. På hotellet hade de ställt fram 
för grillafton. Oh, så gott och trevligt det var. Fast sista 
biten hade jag hängt upp och ner i Duetton, för matte 
råkade vända mig när hon skulle ta fram äpplena.

Vägarna i Norrland är jättefina och raka, så det gick 

undan. Vi såg några renar och älgar men inget farligt. 
Nu väntade Sven och Östersund. Han hade berättat om 
Frösön. Rätt som det var på kvällen så hamnade vi mitt 
i en raggarträff. Det var skojigt. Tre Alfor till såg vi. 
Sen åt vi tjälknöl och jättegod lax. Jämtland är vackert. 
Dagen efter körde Sven och fotografen ikapp igen, för de 
visste inte vad den andre ville. Sven är duktig på jämt-
landsvägarna. Undan gick det. Jag träffade en jättenalle 
i Sveg, där Patrik hade med en fotograf. Nallen var stor 
som ett hus och hade ett kylarmärke bakom örat. Vi 
skrattade gott åt det märket.

När vi pausade i Orsa blev vi alla väldigt förvånade. Där 
såg vi åtta olika Alfor och nio Fiatbilar. På en timme! 
Några var husses kompisar, men ändå. Trevligt. Ingen 
var trött trots alla dessa mil och kilometer i våra Spiders, 
den som var lite trött blev i så fall jättepigg när vi kom 
till Kristinehamn. 

Vänern visade sin bästa sida och nu hade vi haft över 
20 grader hela tiden sen vi börjat köra i Sverige. Vi häl-
sade på och bodde på ett hotell som en av husses vänner 
från Holland skötte. Det var en syn med alla bilar i den 
vackra naturen. 

Konstigt nog var ingen trött när vi tog Nissastigen till-
baka till Limhamn nästa dag. Varmt och solsken, alla 
fick den där konstiga skojiga solbrännan. Armar och 
nyllen är vidbrända, resten kritvitt på kroppen. Men det 
är det som är Spiderkänsla.

På lördagen var det sov och vilodag innan festen på 
kvällen. Då kom det massor av våra kompisar och åt. . . 
javisst, lax igen. Italienarna älskar lax, det gör vi också. 
Jag blev lite pömsig och bingade in vid tolvsnåret, men 
då var Annie, Per och några till fortfarande kvar. Jag 

Fr. vänster Motogigio73, Napoli, Stina och Wille, Limhamn, Lorenzotto och Lilya, 
Pescara, Lars Tore och Birgitta, Tromsö, Ann-Katrin och Fredrik, Mölndal.

måst få säga att det var värt varenda minut. Att planera 
resan och prata ihop sig med Duettoclub Italia, köra 
tillsammans och träffa våra trevliga vänner och nu att 
tänka tillbaka på alltihop. I september ska jag träffa 
dem igen, men i Italien.

Vi körde via Limhamn – Halmstad – Nissastigen –Hjo 
– Västerås – Sala – Gävle - E4 - Höga Kusten - E4 – 
Överkalix - längs Torne älv på den finska sidan –Alta -
Nordkapp – Alta - Narvik/Katterjokk - Narvik - E6 - Mo 
i Rana - E12 – Tärnaby - Vilhemina – Östersund – Sveg – 
Orsa - Kristinehamn/Nybble – Nissastigen - Halmstad -
Helsingborg samt kustvägen till Limhamn. Totalt 5409 
km. 

Vi som åkte hela sträckan: Fredrik, Anna-Katerina, 
Bebo, Antonella, Filippo, Faber, Mimmi, Motogigio, 
Dario, Mirella, Claudio, Maria Antonietta, Francesca, 
Tuzio, Lorenzotto, Lilya, Benjamin, Pierre, Wille, Stina. 
Dessutom Lars Tore och Birgitta tre dagar samt alla ni 
andra som deltog en dag eller kväll. Kartor med avstånd 
och övernattning och mer att läsa finns på  ww.veloce.
se.

Visst ja, glöm det där snacket om att en Duetto dricker 
olja. Vi använde fyra liter tillsammans på hela turen, 
alla Alforna inräknade. Inget annat behövdes, inte ens 
vatten till spolarna. Så de så!

TUSSE DUETTO

Framme vid monumentet.

Dom norrländska vägarna är raka, snabba och fina. Här passerar vi Stålfjäll.



dessa deltar även Circolo Patavino Autostoriche, Abarth Club, 
Officina Ferrarese, Topolino Club Italia, Zagato Car Club och de 
italienska klubbarna för Mercedes 190SL och 300SL Club Italia. 
Som kuriosa kommer även italienska polisen att delta. 
Besök hemsidan på www.autoemotodepoca.com för mer informa-
tion.

Bologna 5-13 
december
Detta är ingen vanlig 
bilmässa. Temat är se, 
rör och prova, vilket 
innebär möjlighet att 
testa exempelvis offro-
ad-fordon på en speci-
albyggd bana och vas-
sare vagnar i en kon-
bana. Tävlingar arrang-
eras på en specialbyggd 
motorsportarena där 
arrangemangen avlöser 
varandra. I mässhal-
larna trängs drygt 300 
olika utställare – bil-
tillverkare, tillbehörs- 
och tuningfirmor samt 
övriga utställare. Kort 
sagt; har du tid över 
rekommenderas en resa 
till Bologna i början av 
december. Kanske kan 
julklappsinköpen lösas 
på plats.

Resor bokas med seri-
ösa flygbolag för cirka 
2000 kr tur och retur i 
skrivande stund. 

Besök hemsidan 
www.motorshow.it 
för mer information.

Padova 23-25 oktober
50 km väster om Venedig anordnas en entusiastbils-träff av hög 
klass. Utställningsytan rymmer elva hallar om totalt 90 000 m2 
med drygt 2000 bilar och motorcyklar utställda. 1200 av dessa är 
till salu varför tjock plånbok för spontanköp rekommenderas.
 
Företrädare för Alfa Romeo, Fiat och Lancia kommer att finnas 
på plats. Utställda bilar kommer att återspegla det som givit dessa 
bilmärken en speciell plats i många entusiasters hjärta. Även ASI 
(italiensk historisk bil- och mc-klubb) kommer att närvara. Utöver 
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INFORMATION&AKTIVITETER

Se till att ha ordentliga oljor och nyservad bil. 
En omgång tändstift räckte till min grupp. Olja 
finns på macken ifall det behövs.

Det är glest som alla vet mellan mackarna på 
Nordkalotten. Tanka i god tid. Vi klarade oss från 
soppatorsk.

Kreditkort med PIN behövs. Mina Duettokompisar 
från Italien hade inte alla sådana kreditkort, 
tyvärr. Mycket krångel innan de lärt sig.

Alla fyller tanken samtidigt så att alla har till-
räckligt med bränsle.

Kommunikationsradio är utmärkt. Vi använde 
kanal 3 allihop. Italienarna hade sofistikerade 
apparater, vi använd radio från Claes Ohlsson, de 
fungerade lika bra.

Kom överens om reglerna som gäller, att passa 
tider, tanka och äta gemensamt samt att ha kom-
pisen i backspegeln. Försvinner han eller hon för 
en längre stund, sök samband.

Håll hastighetsgränserna någorlunda. Tjälskotten 
syns inte alltid. Dessutom ser man lite mer om 
man har trevligt tempo. Det finns förvånansvärt 
många Autovelox på vägarna.

Vi undvek motorvägar, inget nöje i en Spider. 

Vi försökte att pausa efter cirka 15- 20 mil. Alltid 
trevligt att titta på naturen.

Försök att komma ut på vägen vid åttasnåret, vi 
hade etapper på mellan 43 och 61 mil per dag. Då 
är man framme vid lagom tid på kvällen.

Jättetrevligt att äta ute i skogen och titta på 
Alforna.

Vi märkte inte av några mygg alls. Folk från trak-
ten sa att myggen inte kommer förrän senare på 
sommaren med den riktiga värmen.

Sist, men inte minst, Alforna är till för att använ-
das. De håller ypperligt, inga problem. Min gamla 
Duetto från 1967 vände mätaren på Nordkalotten, 
340.000 km i mina händer. Det är Spirito Duetto 
eller Cuore Sportivo som bäst!

                                                   

 

                                                       

  

Välkommen till Ströms Bilverkstad AB, din 
auktoriserade bilverkstad på Kirseberg i Malmö. 
Vi utför bilreparationer, service, glasskador, 
plåtskador samt lackskador. 
Auktoriserad AlfaRomeoverkstad 
Avtal med samtliga försäkringsbolag 
 
Hjärtligt välkomna till oss. 

 

 

                                                      
 

 

  Stalltips 
  från Wille

LJUST VINTERHALVÅR
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

Italien är öppet även vintertid. Skippa 
fjällen denna vinter och styr kosan mot 
Italien och mäktiga bilträffar med delta-
gande bilar som du bara sett på bild.



RESEREPORTAGE

48

RESEREPORTAGE

49

18 mil i nordvästlig riktning från Roms västra stor-
flygplats Fiumicino ligger anläggningen Riva del Sole. 
Ursprungligen byggd av svenska intressen med invig-
ning 1960 är den idag ett omtyckt resmål inte bara bland 
svenskar utan även tyskar, schweizare och bland italie-
narna själva. Riva del Sole består dels av en fyrstjärnig 
hotelldel, dels av en stugby med två- och trerumslägen-
heter med eget kök. Havet ligger drygt 100 meter bort.

HUR RESER MAN HIT?

Vi besökte stället första veckan i september 2008. 
Fritidsresor säljer paketresor till anläggningen, men vi 
valde att själva köpa flygbiljetter på SAS och hyra bil, 
till största delen beroende på att charterflygets ankoms-
tid på Arlanda var vansinnigt sen och inte alls kompati-
bel med vår då ettåriga dotters dygnsrytm.
Givetvis hyrdes en Alfa 159 1,9 JTDm från den Fiat-ägda 
biluthyrningsfirman Targarent med 10 procents rabatt 
via medlemskap i Motormännen. Att sätta sig i en bil i 
ett parkeringsgarage i mörker med nätt 20 mil framför 
sig på okända vägar kan vara ett äventyr. Resan gick 
dock bra, även om en del bilar vinglade mer än i Sverige. 
Känns lite som om italienarna har en mer liberal syn på 
det här med alkohol och bilkörning. Omkörning påbörjas 
med fördel då bilen framför börjar vingla åt höger.

VAD GÖR MAN PÅ ANLÄGGNINGEN?

Dagarna kan bedrivas på Rivas egna sandstrand alter-

nativt hotellets pool-område. På stranden får du en egen 
plats med solstolar och parasoll som är dina för resten 
av veckan. 
Vid poolområdet är enda lustigheten att badmössa är ett 
lagstadgat krav. Har du problem med att se dig själv i 
badmössa får du bada i havet.
Det finns utomhusgym och en uppsjö aktiviteter för 
de små, givetvis med svensk personal som tar hand om 
barnen.

ANDRA SEVÄRDHETER OCH ORTER

Med hyrbilen redo har du inga problem att fördriva 
dagarna. Det finns egentligen hur mycket som helst att 
se i området. Siena, Pisa och Florens (Firenze) ligger på 
10, 13 respektive 16 mils avstånd. Drygt sex mil bort lig-

RIVA DEL SOLE – SOLENS FLOD

TEXT OCH FOTO: STAFFAN ERLANDSSON ger staden Orbetello vackert inklämd i en lagun mellan 
fastlandet och en ö. På kortare avstånd från hotellet lig-
ger större vingårdar som Montemassi eller mindre famil-
jedrivna vingårdar, långa sandstränder och små byar 
att besöka med hjälp av hyrbilen. Känner du för att helt 
enkelt bränna gummi finns otaliga serpentinliknande 
vägar där du kan pressa hyrbilen. Vägen från Ampio till 
Tirli rekommenderas starkt om du inte hunnit med kon-
banekörning ännu. 

På promenadavstånd (nåja, 30  min bort) ligger den 
medeltida staden Castiglione della Pescaia med klara 

Toscana låter trevligt.  De flesta 
förknippar området med vin, mat, 
vackra städer, historia och 
arkeologiska sevärdheter. 
Italienarna själva åker hit för 
att bada på sandstrand. 

ambitioner att ta emot turister. Stort utbud av restau-
ranger i en medeltida miljö som känns mycket genuin. 
Marknaden vid hamnen på lördagar ger även den en 
lokal känsla fylld av färger, jordbruksprodukter och ita-
lienare men även turister. 

Från Piombino (46 km) går båtturer över till Elba för den 
dyk- och historieintresserade.

För övrigt ligger hela Toscana framför dina fötter � det 
är bara din fantasi och tiden som sätter gränser för dina 
utflykter.

Fontän i Castiglione della Pescaia, behagligt ställe att smälta maten på.

Den lilla bergsbyn Montemassi, omgiven av trevliga vingårdar.

Gamla delar av Castiglione della Pescaia. Etruskerna var först 

Färsk, vällagrad eller mellanlagrad spelar ingen roll; får-
ost är gott.

Utbudet, smaken och priset på italiensk frukt är 
enastående.
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MOTORSPORT

En 40 år gammal Alfa, ösregn och en fol-
kracebana. Kan det bli mer rätt?

14 juni 2009 kändes som den artonde regniga dagen i 
följd. Ett konstant skvalande under hela dagen ackom-
panjerade de tappra själar som befann sig på Skepptuna 
folkracebana. Det var dags för tre korta varv runt banan 
utökat med en slinga i skogen, där de två snabbaste var-
ven räknades samman till en sluttid.

En av deltagarna var Kjell Renståhl och hans 1966 års 
Alfa Romeo Giulia som vi skrivit om tidigare ( i KB1 
2008). Tävlandes för Rasbo MK med Gert Persson i 
högerstolen förgyller Giulian rallyskogarna. Till 2009 
har motorn renoverats och trimmats med bland annat 
högkomps-kolvar och vassare kamaxlar. Redan på tom-
gång hörs att det är en potent maskin då den puttrar 
spänstigt med en grov baston ur avgasröret.
Efter vinters trimning med injustering hos Christos på 
Autokinito i Uppsala bromsades den gamla Nord-motorn 
till drygt 130 hk. – Bilen blir snart en Giulia TI. Den har 
större ventiler och då kan jag nog även plocka ut mer 
vridmoment, avslöjar Kjell Renståhl. 

 
Övriga deltagare fick vilken motorsportanhängare som 
helst att bli riktigt glad trots regnet; ett koppel Saab 

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Alfa Giulia – klassiker i Klassikersprinten

Ösregn, slagregn och regnskurar blandat med vanligt kraftigt regn avlöste varandra under dagen. En flack 
vinkel på högerfoten premierades då det var riktigt halt överallt. Kjell Renståhl smeker sin Giulia ut på 
startrakan under Klassikersprinten.

tvåtakt, Ford Escort RS 2000, Opel Kadett 2,0 Rally, 
Ford Mustang samt tävlingens stora premiärlejon i 
form av Arne Bäcklunds Audi Ur-Quattro. Alla vi som 
minns Stig Blomkvists, Michele Moutons och Hannu 
Mikkolas bravader från tidigt 80-tal vet vad jag talar 
om. Från Årjäng kom dock Suzukis förre WRC-förare 
PG Andersson i en Opel Ascona B som framfördes med 
fin känsla. Han slutade på andra plats bakom Audin, 
distanserad med endast 11 sek över två heat. Grabbens 
motorintresse är utan tvekan väldigt genuint; säsongen 
2008 tillbringades på rally-tävlingar världen runt i rally-
tävlandets finrum. På grund av ekonomiska skäl avbröt 
Suzuki sin satsning, och idag tävlade PG i Skepptuna! 
All heder åt honom.
Dagens sanning visade sig vara körteknisk; förare av 
Saab tvåtakt släpper aldrig gasen. Oavsett kurva, väx-
ling eller vägbyte ylade dessa små oljebrännare på 
konstant maxvarv. Kursen ändrades lämpligast med 
vänsterbroms och piloterna av dessa reliker navigerade 
mellan höbalarna med ett dödsförakt som jag inte hört 
talas om sen andra världskriget.

Hur gick det då för Kjell och hans Giulia? En andra-
plats i klassen (1300-1600 cc) bakom Magnus Karlsson i 
Cortina Lotus var inte illa. Bäva månde konkurrenterna 
då Giulia TI-specifikationen är fullt införd i den gamla 
vagnen!

Fakta Riva del Sole
Invigning: 21 maj 1960. 
Ägare: 1960-1986 ägdes anläggningen av Reso, LO och TCO, 
från 1986 är huvudägarna LO, TCO och KF.
Renoverat: 2005-2006
Vart ligger Riva del Sole?
180 km nordväst om Rom i provinsen Grosseto, Toscana.  
Avstånd till andra städer:
Siena 105 km, Pisa 134 km, Florens 160 km
Varifrån kommer gästerna?
Lägenhet: 50 procent skandinaver, 20 procent tyskar och 30 
procent italienare.
Hotell: 80 procent italienare, 10 procent skandinaver, 10 
procent tyskar, fransmän och övriga.
Rabatt på boende?
20 procent på boendet i lägenhet ges till  innehavare av 
COOP Medmera-kort,  medlem i TCO- eller LO-förbund, 
anställda i KF med dotterbolag, Folksam, Göteborgs kom-
mun, Stockholms stad eller Posten. Rabatten gäller endast 
om du bokar via Riva del Sole & La Serra Information och 
Bokning eller via din fackliga organisation. 
Hur åker jag hit?
Smidigaste alternativet är paketresa med Fritidsresor.  
Enkelt och bara att kliva ombord på planet i Sverige. 
Nackdelen är priset. Kostnad då vi bokade årets semes-
ter (2009) låg på 24000 kr för två vuxna och ett två-årigt 
barn. Avgångs- respektive ankomsttiderna har ändrats till 
2009 och är riktigt bra med dagflygning på ut och hem. 
Även flygplatsen har bytts från lilla Ciampino till stora 
Fiumicino.
Alternativ två är att boka flygresan och hyrbilen själv lik-
som boendet vilket vi valde att göra. Flygresa med Lufthansa 
kostade 5300 kr, hotellet 3600 kr samt hyrbil 3000 kr, totalt 
11900 kr för två vuxna och en två-åring. Fördelen är att du 
spar rätt mycket pengar samt får tillgång till hyrbil en hel 
vecka. Nackdelen är att du får räkna med ett par timmar 
framför datorn för att hitta billiga flygbiljetter, boka hotell 
och hyrbil samt köra till och från flygplatsen. Det sist-
nämnda tror jag dock upplevs som en bonus för folk i våra 
bilkretsar. Väljer du fel flygbolag så kan du även räkna med 
problem vid förseningar eller förlorat bagage. Timmarna 
vid datorn uppvägs mer än väl av omaket att jaga oseriösa 
flygbolag som slarvat bort ditt bagage.

Länkar:
www.rivaserra.info svenskspråkig sida med bokningsupp-
gifter.
www.rivadelsole.it multi-lingvistisk hemsida.
www.travellink.se bra början vid jakt på flygstol

Tips:
Hyrbil: gå med i Motormännen eller linkande organisation 
för billigare hyrbil. Jämför sedan priser, det svåra är att få 
med alla självrisker, självriskreduceringar och fria mil för 
att få en rättvis jämförelse.

Flyg: har du möjlighet kan du beta av flygbolag för flygbo-
lag samt datum och jämföra priser. Vi valde exempelvis att 
åka ner en dag tidigare i år, då priset var så pass mycket 
billigare att det både bekostade hotellrum i Rom samt gav 
ett bonusdygn i Rom innan avfärd mot Riva del Sole.

VAR HANDLAR MAN MAT?

Det finns en liten supermarket vid receptionen som 
kan fylla basbehoven eller den första frukosten. Den är 
dock väldigt dyr. Åk hellre till Follonica (17 km) eller 
Grossetto (25 km) och storhandla på italienarnas egna 
stormarknader. Då får du lite lokal atmosfär på köpet, 
samt kan roa dig med att inspektera de olika avdel-
ningarnas utbud. Fiskdisken brukar vara en upplevelse, 
likaså att se grönsaker du känner igen men i avsevärt 
större format.

HUR VAR DET DÅ?

Vid vår ankomst var det bara att lasta ur, checka in och 
sova då vi inte anlände förrän vid 23-tiden. På morgonen 
var det spännande att titta ut ur huset då det var mörkt 
vid ankomsten. Vi blev inte besvikna. Pinjeträdens 
kronor skuggade effektivt hela området som påminde 
mycket om en scen ur en gammal Asterix-bok jag läste 
i ungdomen där en romersk semesteranläggning figu-
rerar. Varmt, vackert och med salt havsluft doftande i 
näsan kändes det riktigt bra. 
 
Vår dotter Elsa var under besöket drygt ett år gammal 
med ett uttalat behov av att sova middag, så de dags-
långa utflykterna uteblev. Vanligtvis började dagen 
med frukost i trädgården följt av ett par timmars 
bad i Medelhavet. Därefter var det middagsvila innan 
eftermiddags- och kvällsutflykt. Vingårdar, Orbetello, 
Castiglione della Pescaia och Follonica var några mål vi 
betade av.

Slutligen kunde jag konstatera att detta var ett resmål 
med möjligheter. Som en del känner till har jag ett för-
flutet i flygbranschen med hundratals hotellnätter på 
olika glamorösa resmål och ändå kände både jag och 
hustrun att årets semester var färdigdiskuterad – vi åker 
dit i år också!

Lägenheterna på Riva del Sole.

Givetvis hyrde vi Alfa 159. Behaglig semesterbil.



När ni läser detta är vi halvvägs in i årets racingsäsong. 
För första gången på många år får vi se två st Alfa 
Romeo i STCC. Mattias Andersson har fått sällskap av 
Claes Hoffsten. Claes har bl a kört Volvo S40 och Volvo 
S60, men även en Bertone kupé i CAR. Nu återvänder 
han till den stora scenen i Kari Mäkinens gamla alfa, 
troligen den äldsta bilen i startfältet. Efter en liten 
genomgång var det klart för start vid årets premiärt-
ävling på Mantorp Park. STCC har i år återgått till det 
traditionella systemet med två sprintrace istället för 
singelracet de har haft ett par säsonger. Claes hade pro-
blem med drivaxlarna och fick därför bryta i premiären. 

För Mattias började säsongen mycket bättre. Kvalet var 
han väl i och för sig inte så nöjd med, han satte 11:e tid, 
men i första racet körde han upp sig till sjätteplats i mål. 
Till andra racet vänder man på de åtta första och därmed 
startade Mattias trea. Han gjorde den bästa starten och 
tog ledningen in i första kurvan. Lyckan varade ända 
tills Janne ”Flash” Nilsson gav honom en knuff och 
han tappade några placeringar. Det blev femteplats och 
många fina poäng, men självklart var Mattias besviken 
på ”Flash” efteråt. – Hade inte han kört på mig så hade 
jag garanterat stått på pallen idag, sa han.

Nästa anhalt var Gelleråsbanan i Karlskoga. Mattias 
kvalade in som åttonde och sista bil till andra kvalet, där 
han lyckades sätta fjärde tid! I starten blev han tyvärr 

påkörd redan i första svängen. Efter ytterligare en sny-
ting på 12:e varvet tvingades han bryta. Han fick starta 
långt bak i andra racet. Han gjorde en fin upphämtning 
i början av racet, men när han låg på 10:e plats hamnade 
bakom Fredrik Ekblom. Trots flera försök tog han sig 
aldrig förbi utan slutade som 10:a. Claes slutade första 
racet på femte plats i privatförarcupen. I andra racet gick 
det ännu bättre och han slutade trea!

Alla såg fram emot Göteborg, och vilken framgång detta 
blev för Mattias Andersson! Han kvalade in på sjätteplats 
och gick till kval 2 där han satte tredje tid. Men eftersom 
Robert Dahlgren flyttades ned på grund av motorbyte 
stod Mattias i första ledet! Detta var hans bästa kval i 
STCC någonsin! I racet var han lite försiktig in i första 
kurvan och vips var Thed Björk förbi. Tommy Rustad 
höll ledningen från start till mål och dessa tre var i en 
klass för sig under racet. – Jag är mycket nöjd med min 
tredjeplats, trots att jag släppte förbi Björk i starten, sa 
Mattias. I andra racet körde han i mål på femteplats. I 
år kör han i team med Johan Stureson och tillsammans 
plockade de flest poäng av alla och fick därför 100  000 
kr i prispengar.

För Claes gick det tyvärr sämre. Han slutade i räcket i 
första racet och kunde inte komma till start i andra.
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Racingsäsongen är i full gång
TEXT & FOTO: BENGT-ÅCE GUSTAVSSON – WWW.RACEFOTO.SE

I JTCC kör Robin Appelqvist vidare med sin Alfa 147. 
Han inledde säsongen på Mantorp Park med en 11:e och 
en 10:e plats. I Karlskoga blev det 14:e och 11:e plats. I 
Göteborg tvingades han bryta första racet och i andra 
slutade han på 13:e plats.

I de övriga racingserierna har det vart magert med 
alfor hittills i år. I långloppsserierna har jag bara loka-
liserat Team Alfa Classic som kämpar vidare i NSHC. 
De har kört i snart 20 år. De har övergett sin gamla 
Sud för en GTV. Vid årets premiärtävling i Karlskoga 
hade de problem med en trilskande bränslepump och 

senare ett knäckt grenrör. Men trots detta lyckades de 
ta bilen över mållinjen på en hedrande åttondeplats. I 
SSK-serien har hittills ingen alfa hittat ut på banorna 
i år. Vid Sportvagnsmästerskapets premiärtävling på 
Kinnekulle var det också tomt, men på Velodromloppet 

kom Anders Agfors till start i Roadsport. Det blev en 
fjärdeplats i första racet, men i andra kom han inte till 
start. Detta berodde på att han dubblade med att köra 
i den historiska klassen för nyare standardbilar. I det 
första racet körde han i mål på en total 12:e plats, men 
i andra tvingades han bryta efter en kollision. Lennart 
Henjer kom till start för 30:e året i rad! Han tog som van-
ligt en dubbelseger. (Han var ensam i klassen…) Christer 
Andreassen körde sin Ralt med Alfa Romeomotor i klas-
sen Classic Formula. Han kom åtta i båda racen.
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Mattias Andersson
GRAND PRIX 2009 K
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Hej!

När jag skriver detta har jag och hela MA:GP-
gänget ett välbehövligt sommaruppehåll med 
en chans att hämta andan och krafterna, umgås 

med familjen, njuta av sommaren och solen. När tidningen 
kommer till er har vi redan klarat av första tävlingen efter 
uppehållet (Karlskoga 14 och 15/8) och vi förbereder oss då 
för en tur till Våler i Norge i slutet av augusti, 28:e och 29:e. 
Trots semester ville jag skriva några rader och summera 
säsongen hittills.

Kvalen hittills har gått bättre än de gjorde förra året och 
jag har gått vidare till kval 2, dvs. varit bland de åtta snab-
baste i Kval 1, fyra av fem gånger. Det är jag nöjd med och 
visar att bilen har farten.

Första tävlingen på Mantorp lämnade vi med en sjätte 
och femte plats i mål i de två racen. I Race 2 ledde jag de 
fem första varven. I Karlskoga blev jag påkörd av Tommy 
Rustad efter halva Race 1 och en i depån var det en intensiv 
period mellan tävlingarna. I Race 2 lyckades vi ta oss upp 
till tionde plats vid finishen.  Göteborg bjöd på en bra helg 
både för mig och teamet MA:GP där Johan Sturesson och 
hans Peugeot också ingår. Johan och jag kom, före säsong-
en, överens om att slå våra påsar ihop för att ha en chans 
i teamtävlingen och i Göteborg betalade det sig. I Race 1 
kvalade jag som tvåa och slutade på pallen som trea. Race 
2 gav en femteplats och tillsammans med Sturessons insats 
blev MA:GP bästa team under helgen. Kul med en vinst och 
poängen liksom pengarna som vi delade.

Knutstorp med en sjunde och fjärde plats, efter att ha haft 
ledningen ett tag, var en någorlunda bra helg. Slutligen, 
före sommarupphållet hade vi tävlingen i Falkenberg där 
jag kvalade in som sjätte bil. Återigen var jag med i Kval 
2. Till tävlingen hade mina italienska ingenjörer kommit 
upp och de förslog att vi skulle byta drivaxlarna inför täv-
lingen. Det visade sig vara ett misstag eftersom en av dem 
gick sönder med tio varv kvar och på sjätte plats. Plötsligt 
slutade bilen att driva och så var det racet över. Det visade 
sig att en av drivaxlarna gått sönder, troligen på grund av 
något fel i materialet eller vid härdningen. I Race 2 star-
tade jag sist i 21:a position och efter startvarvet hade jag 
kört upp till 17:e. Efter det började jag köra om bil efter 
bil och när racet var över hade jag lyckats ta mig upp till 
sjunde plats och åtminstone fått två tröstpoäng. Det gjorde 
att det kändes lite bättre efter oturen i första racet.

Vid halvtid finns jag på tionde plats i tabellen men det är 
bara nio poäng upp till ”Top 5”, vilket är målet. I team-
tävlingen finns vi på fjärde plats och det är ju också kul. 
Att slå sig in bland de fem första känns inte på något sätt 
omöjligt eftersom jag tycker bilen och jag själv har farten. 
Så häng med nu när vi börjar köra igen!

Hälsningar

Foto:



JTCC-kalender 2009 
KARLSKOGA 22-23 MAJ
GÖTEBORG CITY RACE 5-6 JUNI
RING KNUTSTORP 26-27 JUNI
FALKENBERGS MOTORBANA 10-11 JULI
KARLSKOGA 14-15 AUGUSTI
RING KNUTSTORP 11-12 SEPTEMBER
MANTORP PARK 25-26 SEPTEMBER

Robin Appelqvist
JTCC 2009 Racing

Mantorp 1-2 maj 2009
Skönt att säsongen är igång igen efter en hård vinter med 
sponsorssökande. Vi lyckades dock komma till start trots 
den lågkonjunktur som råder.

Med en uppdaterad bil var det spännande att se hur den 
skulle stå sig mot årets JTCC-fält. På testet blev det en 
11:e plats och på kvalet en 12.e plats vilket vi kunde se 
som en förbättring då vi förra året låg runt 17:e plats. 
Som förare tycker man det inte är lika kul så jag satsade 
på att köra upp mej under racet. Det visade sig vara svårt 
då min Alfa inte orkar hålla samma fart på rakan. Facit 
blev en 11:e plats i race 1 fölt av en 10:e plats i race 2.
 

Karlskoga 22-23 maj 2009
Tillbaka på banan och revanschsugen då Gelleråsen inte 
har någon jätteraka som Mantorp. Det regnade under 
testet och det visade sig att Alfan var en fantastisk regn-

bil. Pendlade mellan första-, andra- och tredjeplatsen 
men det blev en femte plats. På kvalet hade det börjat 
torka upp men tävlingsledningen bestämde att alla 
skulle köra på regndäck. Jag körde några varv och låg 
på en andra plats, men gick i depå för att spara däcken. 
När jag sedan såg att jag tappade andraplatsen åkte jag 
ut igen men då var banan helt torr och jag brände upp 
däcken och hamnade på en 15:e plats. Var inte så nöjd 
med kvalet men fokuserade på att sätta en så bra tid som 
möjligt i racet då bästa tiden avgör startposition i race 
två. Det hade små regnat under dagen så tävlingsled-
ningen bestämde att vi skulle köra på regndäck. I stort 
sett hela startfältet hade mer eller mindre bränt upp sina 
däck och när vi går till Pirelli visar det sig att dom inte 
har tillräckligt med däck så alla blir tvungna att köra på 
sina däck från kvalet. Jag hade ju bränt slut mina så det 
kändes som att det var kört från början. Det blev en 14:e 
plats. Race två blev på slicks och då körde jag upp mig 
till en 11:e plats.

Göteborg 5-6 juni 2009
Till den här tävlingen kunde inte Pirelli leverera slicks 
utan vi fick köra på R-däck så det var sura miner i 

depån. Min bil blir väldigt understyrd med R-däck och 
det var nått jag inte ville ha på en stadsbana. Jag kör en 
utav de största bilarna i startfältet och det visade sig att 
de stora bilarna hade problem på den trånga banan. En 
13:e plats på kvalet. I racet gjorde jag en kanonstart och 

var uppe runt åttonde plats när en Audi snurrar framför 
mej och snurrar ut en stor plastremsa på ett antal kilo. 
Den plastbiten träffar min bil och slår bort halva fron-
ten. Bilen börjar bli rökfylld så det är bara att stanna. 
Med lite silvertejp och annat lyckas jag komma till start 
i race två men startar från sista plats. I race två har vi 
stillastående i start och från sista startruta kunde jag 
inte se lamporna utan fick kolla på bilen framför mej. 
Det blev ingen kanonstart och inget kanonrace heller, 
en 13:e plats.

Knutstorp 26–27 juni 2009
Knutstorp är en bana jag tycker om. På testet tände 
bilen bara på tre cylindrar och när vi fixat felet så fick 
jag bara tre varv. Så kvalet fick bli som ett test. Kvalade 
in på en 15:e plats och det visade sig också att vi hade 
fel inställningar på bilen. Starten gick och helt plöts-
ligt snurrar en bil längre fram i fältet och backar in på 
banan. När jag ska väja så svänger en annan bil och jag 
klättrar upp så jag står med två hjul på sidan av bilen och 
två i marken. När bilen slår ner igen verkar den orolig 
så jag kör in i depån. Det syns inget på utsidan så jag 
fortsätter och lyckas ta mej in på en 10:e plats. Efter ett 
sådant race kan man ju inte vara nått annat än nöjd. Det 
visar sig att hjulinställningarna har ändrat sig lite men i 
övrigt verkar det som om bilen klarat sig. Jag startar 12:a 
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i race två och gör en ganska bra start men sedan säger 
några bussningar eller liknande i vänster främre bärarm 
upp sig vilket resulterar i att framhjulet flyttar sig vid 
inbromsning och vid acceleration. En 13:e plats blev det. 
 
Hoppas ni får en trevlig höst!

/ROBIN
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KLUBBSHOPPEN

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.

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.

12/13

17

19

18

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.

34 ALLVÄDERSJACKA S-XL   695:-
Snygg fleecefodrad jacka som skyddar mot 
vind och regn men samtidigt transporterar ut 
fukt och överskottsvärme.
Svetsade sömmar och kraftiga blixtlås, bröst-
ficka, armficka, 2 sidorfickor och 3 innerfick-
or. Finns i storRöd med Alfa-loggan tryckt 
på bröstet.

35 KYLVÄSKA    320:-
Läcker picnic-korg med kylfunktion, perfekt 
att ha med sig på träffen! 
Handtaget är tillverkat i racerlätt aluminium 
och korgen är ihopfällbar vilket gör att den 
passar i vilken räser som helst.
Alfa-loggan i tryck på locket!

KLUBBSHOPPEN
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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.
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.

3

6

78 22

5

4

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.

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.

9

25

16

27

28

20 21

29

30

33

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.

10

32

34

35



60 61

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 
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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.
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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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6068 ALBANUS NICLAS SÅGMYRA MLL315 75 2,5 1986 
6051 ALDEBORG TOMAS BANKERYD  MONTREAL 1972 RÖD
6080 ANDERSSON JÖRGEN ASARUM XXZ064 SPIDER 2,0 1998 SILVER
6078 BERG URBAN SALA FJW267 156 2,0 1999 SILVERMET
    KDL334 GTV 2000 1978 RÖD
6092 BYSTRÖM FREDRIK SKELLEFTEÅ  GTV TB 1997 RÖD
6058 BÖRJESSON PETER VEDDIGE    
6063 ECKE RICKARD ONSALA UWZ284 156 2,5  
6073 EIDESFLOT HANS STOCKHOLM BCD363 164 3,0 1991 SVART
6048 FERNER ANDERS VÅMHUS GBE307 33 1,7 IE  RÖD
6081 FORSLUND MATHIAS GUSTAVSBERG FOU394 166 3,0 1999 MÖRKBLÅ
6056 FRIBERG ÖRJAN LUND TDM267 156 SW  SILVER
6050 GERGES DAVID ÅRSTA  GTV 1985 
6047 GREUS GÖRAN MOTALA JFG890 156 2,5  SVART
6052 HAMMARVID MATS LINDOME    
6060 HEDBERG JOHNNY SUNDBYBERG  156 TS 1999 
6049 HELGESSON MATTIAS LUZERN LU 236086 156 2,4 JTD SW TI 2005 BEIGEMET
6090 HELLBOM LARS-GÖRAN SÖDERHAMN DJG694 156 2,0 TS 1998 RÖD
6085 HILLER ULRIKA UPPSALA    
6066 HINDER JÖRGEN GÖTEBORG    
6077 HOLM SVEN-ERIK AVESTA HYB633 GTV 2000 1973 RÖD
6093 JONSSON EMELIE KOLBÄCK GZW322 156 1998 GRÅGRÖNMET
6053 KARLSSON LARS-GÖRAN VÅRGÅRDA BMM468 164 TS 1990 RÖD
6088 KIHLANDER ANDERS FRÖVI    
6076 KLASSON LENNART LIDKÖPING ONC038 147 DIESEL 2009 MONTECARLOBLÅ
6074 KRANTZ LENNART LIDKÖPING    
6046 LANDELIUS MARCUS STRÄNGNÄS    
6091 LANDINI FRANCO TROLLHÄTTAN    
6084 LARSEN CHRIS LOS ANGELES  75  
6087 LARSSON BENGT OLOV SURAHAMMAR FBA565 GTV 2,0 1980 BLÅMET
6045 LEO MATS HELSINBORG  SPIDER 1992 
6072 MATTSON JOHAN GÖTEBORG    
6095 MEIJERBOM BERNDT VALLDA    
6070 MORENIUS FREDRIK MALMÖ  156GTA 2004 RÖD
6067 MÅRTENSSON HELENE LINKÖPING WFU343 156 JTS SW TI 2005 LJUSBLÅ
6089 NELSON BERG NIKLAS SALA FJW267 156 2,0 TS  SLVERMET
6079 NORDELL CHRISTIAN SKUTSKÄR    
6054 NYBERG ANDERS HELSINGBORG HJH718 156 2,0 TS 1999 RÖD
6064 NÖKLEBY JENS-ERIK HOLMSUND  GT 3,2 2005 
6094 ROSÉN WEINE HEDEMORA BSJ864 GTV 3,0 1998 RÖD
    BMU036 156 2,0TS 1999 SILVER
6059 RYDBERGH STEFAN VEJBYSTRAND    
6083 SANDLER BO RIMBO    
6061 SJÖGERÉN MIKAEL FALKENBERG SMT286 SPIDER 2,0 1986 VIT
6082 SKOGLUND KARL-JOHAN STOCKHOLM WAG607 147 GTA 32003 ROSSO
6086 SKÖLD PER-OLA BROARYD HBZ978 156 2,0  
6055 SVENSSON HANS-GÖRAN ÖDSMÅL  156 2,0 TS 1999 
6065 SÖDERQVIST HENRIK DOMSJÖ XTA888 156 2,6 SW 2001 SILVER
6075 THENTE BO ÖRKELJUNGA XCS542 GT 2006 RLD
6069 TJÄRNSTRÖM PETER UMEÅ  GTV TB 1996 RÖD
6071 WALTERSSON STEFAN HALMSTAD  156 1998 
6057 ÄLVEBY NILS STOCKHOLM    
6062 ÖHBERG JAN ÅBY BGN439 SPIDER  SILVER
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AGENDA 2009 CLUB ALFA ROMEO SVEZIA
MÅNAD DAG STYRELSE-MÖTEN PRESSTOPP KB UTGIVNING KB BANMÖTEN OCH ALFA CHALLENGE TRÄFFAR OCH RALLYN ÖVRIGT

JANUARI       

FEBRUARI 15   KB 1

FEBRUARI 25  KB 2    

APRIL 15   KB 2   

APRIL 25  KB 3    

MAJ 1     SKOTTORPS SLOTT 

      ITALIENSK FORDONSTRÄFF 

MAJ 1     SKOKLOSTER 

MAJ 2    GELLERÅSEN  

MAJ 30    MITTSVERIGEBANAN  

JUNI 15   KB 3

JUNI 25  KB 4    

JUNI 28    KNUTSTORP* (PREL)  

JULI       

AUGUSTI 1    KINNEKULLE DAG 1  

AUGUSTI 2    KINNEKULLE DAG 2  

AUGUSTI 15   KB 4

AUGUSTI 25  KB 5    

SEPTEMBER 5    MANTORP  

OKTOBER 15   KB 5

OKTOBER 25  KB 6      

DECEMBER 15   KB 6   

DECEMBER 25  KB 1 2010

       

* BEKRÄFTELSE AV BANMÖTEN PÅ KNUTSTORP 28 JUNI KOMMER ATT GES DELS PÅ HEMSIDAN, DELS I KOMMANDE KLÖVERBLAD.   

   

SKICKA IN VIKTIGA DATUM FÖR TRÄFFAR, AKTIVITETER M.M. TILL NYHETER@ALFAROMEO.ORG

FOTOGALLERI – BIDRAG SÖKES
Ett av många gemensamma intressen bland klubbens medlemmar verkar vara fröjd för ögat. 

Om det så är att titta på den egna kelgrisen i garaget eller åka på bilträff för att 
se andras verkar inte spela någon roll – allt vackert är vackert. 

Exakt vad som är vackert kan diskuteras, men för att bekräfta påståendet 
att skönheten ligger i betraktarens öga lanserar vi den nya avdelningen 

studio della foto – fotostudion.

Denna avdelning är avsedd att bereda plats åt medlemmar som gärna ställer sig 
bakom kameran och fotograferar vad de tycker är vackert. 

Vill du dela med dig av dina fotografiska alster är du mer än välkommen att höra av dig 
för ett par sidors exponering i kommande nummer av Klöverbladet. 

Temat är hyfsat fritt bara du tycker det är vackert 
och anknyter till vårt italienska (bil-)intresse.

Kontakta Staffan Erlandsson på nyheter@alfaromeo.org för mer info.  

Välkomna med bidrag!



POSTTIDNING B
CLUB ALFA ROMEO C/O ROLF CARSTENS, 

TÅGVÄGEN 7, 133 44 SALTSJÖBADEN

Det kan 
vara rationellt 
att vara 
emotionell

Det fi nns tillfällen i livet när det kan vara klokt att vara väldigt emo-
tionell. Som när man köper en fantastisk bil med hjärtat. Då kan 
det vara bra att veta att det fi nns sätt att behålla bilens värde bättre.
 Till exempel genom vår FormulaUTM-behandling - en unik 
ytbehandling av bilens lack. I många fall blir lacken snyggare än 
nyskick och du får en bil som blir lättare att hålla gnistrande ren. 
Att vaxa den behöver du inte ens tänka på.
 Lacken på en ny bil omfattas dessutom av vår Trygghets-

försäkring SecureTM. Den fi nns bara hos Mr CAP. Eller varför inte låta 
oss ta hand om hela bilen? Vår heltäckande behandling omfattar 
också interiören. Alla kunder får även tillgång till vårt 
förmånsprogram ApperanceClubTM. För mer information om våra 
tjänster kontakta närmaste Mr CAP.

Se www.mrcap.com


