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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

Välkommen till våra nya lokaler i Eskilstuna. Fabriksgatan 
16A, 633 46 Eskilstuna. 016–35 75 30. info@ccmotors.se



4 5

KlöverbladetYtterspalten

Äntligen vår!

Ans. utgivAre styrelsen genom

AnnicA nilsson

redaktionen

Adress:

Klöverbladet 
Att: stAffAn erlAndsson

lundA norrgården 16, 741 94 KnivstA

mobil: 0707-38 03 67

mAil: nyheter@AlfAromeo.org

nyhetsredaktör
Staffan erlandSon
lundA norrgården 16, 741 94 KnivstA

mobil: 0707-38 03 67

mAil: nyheter@AlfAromeo.org

redaktör
thommy lehrgrafven
fornminnesvÄgen 40, 

540 16 timmersdAlA

tel: 076-128 78 00

mAil: redAKtor@AlfAromeo.org

korrektur
vIKIng Palm
blåbÄrsgAtAn 4, lommA  234 43

mobil: 070-273 88 15

mAil: viKing.pAlm@teliA.com

redaktör motorsport
bengt-Åce guStavSSon
tel: 0703-40 93 00

mAil: bengAn@rAcefoto.se

banmötesredaktör
mIKael KahlIn
tel: 0430 – 133 60, 0709 – 722 350 

KAhlin@weKunet.se

redaktör nostalgia
och böcker
björn nIlSSon
tel: 040-42 32 29 (KvÄllAr)

mAil: KAstAjelund@swipnet.se 

redaktör teknik
björn Sandberg
tel: 08-756 67 87 (KvÄllAr)

mAil: orso@bredbAnd.net

annonsering
torbjörn Wulf
tel: 0734-25 72 21

mAil: torbjorn@rAcelAne.se

produKtion: tm production

trycK: livrénA Ab, göteborg

#2 2010

club AlfA romeo c/o AnnicA nilsson, 

nygAtAn 53, 903 31 umeå

styrelsen 2010

ordförande

annIca nIlSSon
nygAtAn 53, 903 31 umeå

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

mobil: 0706-66 76 86

mAil: ordförAnde@.AlfAromeo.org

Vice ordförande

torbjörn Wulf
tel: 0734-25 72 21

mAil: torbjorn@rAcelAne.se

sekreterare

bo m haSSelblad
hjÄlmsÄtersgAtAn 2 c,

582 17 linKöping

telefon: 013-10 13 30

mobil: 0739- 415 301

mAil: seKreterAre@AlfAromeo.org

kassör

roland Sjölander
fAbriKsgAtAn 16A, 

891 33 örnsKöldsviK

telefon 0660-773 66

mobil 0705-537901

mAil: KAssor@AlfAromeo.org

ledamöter

mIcha forSgren
ingenjörsvÄgen 12, 

117 59 stocKholm, 

mobil: 070-316 25 78, 

mAil: michA.forsgren@widriK.se

ÅKe nyberg
sAndbrovÄgen 28, 183 30 tÄby

telefon: 08-83 47 83

mobil: 0708-40 74 07

mAil: AKe.nyberg@AlfAromeo.org

Stefan Werner
sKogsstigen 1, 443 32 lerum

telefon: 0302-139 33

mAil: stefAn.werner@teliA.com

Stefan SWedbratt
tAlgoxevÄgen 4, 429 33 KullAviK

mobil: 0708-10 25 16

mAil: stefAn.sw@teliA.com

mIKael KahlIn
tel: 0430 – 133 60, 0709 – 722 350 

KAhlin@weKunet.se

klubbmästare öst

ÅKe nyberg
mAil: AKe.nyberg@AlfAromeo.org

klubbmästare Väst

Stefan Werner
mAil: stefAn.werner@teliA.com

Stefan SWedbratt
mAil: stefAn.sw@teliA.com

kansli/medlemsansVarig

filip wennergren
örnstigen 3, 183 50 tÄby 

mobil: 070-770 77 11

mAil: medlem@AlfAromeo.org

banmötesansVarig
mAil: bAnmoten@AlfAromeo.org

WWW.alfaromeo.org

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.
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leDAren AnnIcA nIlsson nYHetsreDAKtören FUnDerAr stAFFAn erlAnDsson

Så efterlängtad, skönt att den kalla årstiden är 
över. Hoppas jag, är väl bäst att tillägga, det kan-
ske blir riktigt aprilväder framöver, vi får väl se. 
Häromnatten hade vi -17 grader här i Umeå, men 
det var nog sista köldknäppen för i år. Nu tinar det 
för fullt i vårsolen och snön rasar från taken, fåg-
larna kvittrar och asfalten tittar fram så smått. 

Är just hemkommen från en helg söderöver med 
styrelsemöte och tyvärr begravning. På mötet pra-
tades förstås en hel del om Alfa Romeos 100-årsfi-
rande både här hemma och i Italien, Don M Kahlin 
får informera mer om detta. Och jag kan med stor 
glädje meddela att vi fått en ny kassör, Roland 
Sjölander tar sig an denna post. Stort TACK till dig 
Roland! Vill även ge ett stort TACK till vår sekre-
terare Bo som skött kassörsarbetet under tiden.

Dock letar vi fortfarande med ljus och lykta efter 
någon som vill bli klubbens nya Banmötesansvarige, 
vet du någon som skulle kunna passa eller vill du 
kanske själv ställa upp? Är du frivillig eller har 
förslag, hör genast av dig/er till oss i styrelsen, vi 
behöver hjälp i letandet av en person till detta.

Dessutom tillsatte vi i styrelsen en vice ordfö-
rande, detta för att underlätta med styrelsearbetet 
så att det inte står och faller på en person vid hård 
arbetsbelastning privat eller t.e.x. sjukdom. Till 
klubbens första vice ordförande valdes Torbjörn 
Wulf. Tack Torbjörn för att du ställer upp på detta! 
Så finns inte jag tillgänglig för klubbens räkning, 
tar numera Torbjörn över.

I slutet på april kan vi se fram emot bilmässa i 
Göteborg, syd/väst sektionen har jobbat hårt med cIao / frK ordförande

att få ihop ett antal vackra Alfor till vår klubb-
monter, bl.a. några riktiga rariteter som inte stått 
samlade på någon mässa förut. Riktigt spännande 
alltså och jag rekommenderar verkligen ett besök 
på mässan för er som har möjlighet att åka dit.

Så nu är det bara att damma av sommarsulorna, 
plocka bort kupévärmare och rattmuffar för våren 
är äntligen här.

Glöm nu inte ta med kameran på träffar och 
evenemang, fota och skriv några rader så vi får se i 
Klöverbladet vad ni har haft för er under året.

Ser fram emot en spännande säsong 2010 med er 
medlemmar i Club Alfa Romeo!

I år blev det personrekord gällande 
premiärtur. redan den 10 mars plock-
ade jag ut 75:an för en premiärtur. 
visserligen var snövallarna fortfarande 
höga, men torr asfalt, strålande sol och 
en påställd bil med entusiastförsäkring 
gick inte att låta bli.

Varje år då vi gör just detta nummer av 
Klöverbladet brukar vårkänslorna infinna 
sig oavsett väderlek. Kallelser till Skottorp, 
Skokloster, Torsång och inte minst inför ban-
mötessäsongen duggar tätt. Kanske även du 
som aldrig deltagit på någon träff ska prova 
i år? Vi har aktiviteter med allt från racing 
till kaffe och småkakor i kalendern. Kanske 
du vill ordna en enkel tur i landskapet till-
sammans med bilvänner? Titta på inbjudan 
till Östgöta-touren detta nummer. Busenkelt. 
Bestäm tid och plats samt mål för resan och hör 
av dig. Vi kan lägga ut det på hemsidan och i 
Klöverbladet om du är ute i tid. En enkel kallel-
se skulle kunna se ut så här: Samling på Statoil 
Arlanda kl. 10:00, avfärd 10:15 mot Forsmarks 
Herrgård där lunch serveras. Hemresan sker 
via Roslagens småvägar med eftermiddagsfika 
i Norrtälje på Tant Sigrids café.

Som sagt hjälper vi gärna till med att sprida bud-
skapet om din träff. Manusstopp för Klöverbladet står 
längre ner på denna sida liksom mailadress.

Och du – har du material till en artikel tas det mot 
med tacksamhet. Det behöver inte vara av träffkaraktär 
utan kan röra sig om ett gott vin du just provat, vad du 
gjort i garaget i vintras eller kanske någon resa med ita-
liensk anknytning.

trevlIg alfa–Sommar!



6

InFormAtIon&aktiviteter

7

InFormAtIon&aktiviteter

Svezia

Har du en gammelbil? som gammelbil räknar vi in bilar 
inklusive serie 116. det vill säga t o m alfetta. Vi räknar 
också in alfasud-serien och spider  tills den gick ur 
produktion år 1991. 

nu är det dags att vi drar igång Registro classico 
svezia. det har varit på gång ett tag. Varför ska vi ha 
ett sådant? Vi vill gärna ha mera verksamhet i klubben 
som är inriktat på alfa Romeos ärorika historia som 
biltillverkare och belysa de äldre vagnarna. 

Vi vill:
•	 Ha	fler	artiklar	om	dessa	bilar	i	Klöverbladet
•	 Ha	artiklar	om	ägarna	till	dessa	bilar,	nuvarande	
 och tidigare
•	 Skapa	en	plattform	för	att	utbyta	erfarenheter	
 och tips
•	 Titta	på	tävlingshistorien	med	Alfor	i	Sverige	
 och utomlands
•	 Få	igång	att	bilarna	kommer	ut	ur	garagen	och	
lador 
 så att vi kan njuta av dem
•	 Ordna	träffar	med	detta	fokus	inom	klubbens	ram

Ni	 som	 har	 information	 om	 gamla	 bilar,	 välkomna	 att	
dela med er. Vem har t ex information om den gam-
melalfa som påstås ligga begravd under Bahcos fabrik 
i Eskilstuna?
Välkommen	att	anmäla	dig	till	denna	sektion,	kontakt-
personer nedan
Vi	vill	gärna	ha	synpunkter,	hjälp	och	glada	tillrop.	Hör	
av er till

Björn nilsson Rolf carstens
kastanjelund@swipnet.se rolf@chram.eu
0707-83 37 38 073-642 48 70

Registro 
Classico 
Svezia

22–25 april 2010 • Svenska Mässan • www.motorshow.se

Öppet: torsdag–fredag 12.00–20.00, lördag–söndag 10.00–18.00. Entré: vuxen 140 kr, 
barn 7–14 år 60 kr, barn under 7 år fri entré, familjebiljett 300 kr (2 vuxna, max 3 barn). 

Långhelg? Boka bra boende via vår hemsida.

Åk buss till mässan! Flera bussbolag anordnar resor.

Se www.motorshow.se för information.

Ö d f d lö d ö d E é k

Vad gömmer sig i Club Alfa Romeos jubileumsmonter?
Kom och se! Dessutom sportbilar, familjebilar, tjänstebilar,

miljöbilar, motorcyklar, ATV/Mopeder, motortillbehör,
motorsport och showbilar på Sveriges enda nybilsmässa 2010. 

Välkommen!

FYRKLÖVERBLADET SKÅNE
inbjuder till årets vårrally

den 13 maj 2010

Rallyt är öppet för
ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA

Veteraner och nya - alla är välkomna!

Första start kl. 10.00
från SHELL-macken i Gårdstånga

där förra årets rally hade målgång.
Rallyt är ca 15 mil långt och körs på 

fina skånska vägar till målet på Österlen.

För att vara med och tävla om priserna
krävs startanmälan senast den 5 maj.

Anmälan mejlas till: markone@telia.com

Info: Gunnar 0706 275 422   Kenneth 0702 980 051

när Kommer annonSmagaSInet?
hela tiden eller inte alls beroende på hur man ser det. den tryckta varianten, papperstidningen kommer inte fler gånger. 

för många anser att papperstidningar hör till det förgångna. märkligt egentligen i en hobby där vi vurmar för det som 

varit och för gammal teknik! en minskad upplaga gör att det inte går att få lika många företagsannonser som tidigare vil-

ket höjer kostanden för klubbarna. den goda nyheten är att vi finns på vår nya hemsida www.veteranmagasinet.se och 

där kan alla som förut annonserat i annonsbladet lägga in annonser löpande under hela året. tills vidare ser hemsidan 

ut som tidigare när vi lagt ut tidningsannonserna, men vi arbetar på en förbättrad upplaga med enklare inläggning och 

betalning samt med mycket bättre sökmöjligheter. det kommer också bland annat att finnas nyhetstext och en kalender 

med evenemang samt en möjlighet för klubbar att informera om medlemskap.

hälsningar gunnar geijer veteranmagasinet

tel 0411-621 47, e-post veteranmagasinet@ystad.nu

Precis före Klöverbladets presstopp höll styrelsen 
möte 13/3. Då det inte fanns tid att sammanställa ett 
komplett protokoll summerar jag i stället här kortfattat 
de viktigaste punkterna som diskuterades:

Val av kassör – Roland Sjölander valdes enhälligt till 
klubbens kassör för återstoden av året.

Antagande av redovisningsbyrå – Styrelsen antog 
enhälligt det förslag från Södermalms Redovisningsbyrå 
att hantera klubbens löpande bokföring liksom de prak-
tiska ekonomifunktionerna. Detta sker under ledning 
av kassören och ett möte för att utarbeta samarbetet 
arrangeras snarast.

På förslag av Roland Sjölander inrättade styrelsen, i 
enlighet med § 27 av stadgarna, en post som vice ordfö-
rande. Då klubbens sittande ordförande begärt att få bli 
tillfälligt avlastad sina uppgifter beslöt styrelsen vidare 
att, för tiden till nästa ordinarie årsmöte eller sådan 
annan tid då ordföranden begär att återuppta sina upp-
gifter, till vice ordförande delegera ordförandens upp-
gifter. Styrelsen beslöt vidare att vice ordförande skall 
vara firmatecknare under den period tills ordföranden 
återinträder i tjänst.

Till Vice Ordförande valdes enhälligt Torbjörn Wulf.

Ordförande Annica Nilsson förklarade att hon av per-
sonliga skäl begär befrielse från ordförandens uppgifter 
fram till kommande årsmöte eller till sådan tidpunkt 
hon väljer att återuppta ansvaret. Styrelsen accepterade 
ordförandens begäran och uppgifterna delegeras under 
denna tid till Vice Ordföranden.

Klubben kommer att har stor närvaro vid Göteborgs 
Motorshow på Svenska Mässan 22-25 april. Alfa Romeo 

är speciellt uppmärksammat av arrangörerna med anled-
ning av 100-årsjuibléet. Planen är att vi har en 85 kvm 
stor monter och 8 bilar kommer att ställas. 

Skokloster och Skottorp 1:a maj genomförs som pla-
nerat liksom deltagande vid Tjolöholm, Thulin och 
Falsterbo Classic senare under säsongen.

Styrelsen informerade om Alfa Romeo/Fiat-
koncernens ändrade och väsentligt avskalade planer. 
Mikael Kahlin informerar medlemmarna om de föränd-
ringar som kommer att göras i klubbens arrangemang.

Klubben firande av 100-årsjubiléet planeras för 
Stockholm under sensommaren. Torbjörn Wulf har 
huvudansvaret för arrangemangen och även Åke Nyberg 
deltar i planering och genomförande.

Banmötesgruppen rapporterade att ingen banmö-
tesansvarig kunnat finnas men sökandet fortsätter. 
Gruppen fortsätter gemensamt planering och bokning av 
schemalagda banmöten.

Styrelsen beslutade att ansöka om miljöcertifiering 
som ”Grön Idrottsklubb” av Svenska Bilsportförbundet. 
Den föreslagna miljöpolicyn, som förhandsgranskats av 
SBF, antogs. Stefan Atterhall valdes till klubbens miljö-
ansvarige.

Styrelsen beslutade preliminärt att klubbens årsmöte 
2010 kommer att hållas i Malmö den 27 november.

I övrigt behandlades endast ärenden av rutinkarak-
tär. 

bo m. haSSelblad 
SeKreterare

stYrelserAPPort
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  seKreterAr-reFleKtIoner Bo m. HAsselBlAD

Vintern fortsätter envetet att bita sig kvar och med de 
snöhögar som fortfarande finns även här i Östergötland 
undrar man om den efterlängtade våren kommer någon 
gång. När denna KB finns i medlemmarnas händer så 
hoppas jag innerligt att vädret kommit runt kurvan och 
är på väg ut på raksträckan mot sommaren. Med somma-
ren kommer ju också klubbens aktiviteter att få mer fart 
och det är ju bara runt två veckor till vad som utvecklats 
till klubbens kickoff den 1:a maj. Sedan länge har ju 
Skokloster lockat många medlemmar och andra besö-
kare men sedan förra året så finns ju också Skottorp som 
ett alternativ för er i sydligaste Sverige. Se till att putsa 
bilen och häng med för att träffa andra Alfisti, titta på 
fina italienska bilar och njuta av vårvädret.

Alfa Romeos 100-årsjubileum kommer helt naturligt 
att prägla mycket av klubbens aktiviteter med kulmen 
i augusti i Stockholm. Vi i styrelsen hoppas kunna upp-
repa den mycket lyckade samlingen och festen på kvällen 
vi hade när klubben fyllde 50 år. Det kommer vi bara 
att kunna göra om så många som möjligt av er kommer 
att vara med och ha kul och trivas bland kompisarna i 
klubben. Mer information kommer så småningom när 
planeringen kommit lite längre.

Klubben forsätter att vara aktiv tack vare frivilliga 
insatser på många håll. Utan initiativtagare som drar 
igång en träff, en utflykt, ett besök hos bilvårdsfirman 

eller någon annan kul grej så blir klubben en livlös 
samling bilägare. Med er som drivande blir vi i stället 
ett dynamiskt gäng med något tilltalande för alla – som 
har roligt!

De som redan kom igång med träffar och utflykter 
förra året, fortsätt det fina jobbet och om ni behöver lite 
pengar för kaffe eller någon kostnad för att hyra ett rum, 
hör av er till kassören. Efter det första tillfället leder det 
ofta helt naturligt till att snacka om nästa träff och vad 
man kan hitta på. Det ena ledert till det andra och till 
slut så finns alla förutsättningar att det blir en rutin.

Till slut är jag glad att berätta att klubben nu har en 
”riktig” kassör. Sedan årsmötet har jag temporärt sett 
till att kassörsfunktionen fungerat men nu har Roland 
Sjölander blivit vald till kassör och kommer att ta över 
uppgifterna. Roland har en gedigen erfarenhet av att 
leda och styra verksamheter och förstår vad kassörens 
roll är och dess vikt för klubbens välbefinnande. Jag, 
och resten av styrelsen, ser fram emot att jobba tillsam-
mans med Roland för att fortsätta att se till att Club Alfa 
Romeo Svezia har en stabil ekonomisk grund att stå på 
och som tillåter oss att genomföra träffar och andra akti-
viteter utan att äventyra dess framtid.

hälSnIngar, 
bo

AlfA Romeo miTo 1,4 Tb 155 h
URvAl Av UTRUsTning:
• 17” aluminiumfälgar – Sport 1  • Sportstötfångare med Diffusor
• Farthållare  • Takspoiler • Dimljus
• Läderratt & vxl. knopp • Rattkontroller till CD-radio m.m.

PRis fRån

184 900:-

Svenljungav. 13, Målsryd. 033-23 66 70.
Mån–fre 8–18, lör 10–13.   
www.tagejohanssonbil.se

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

text: mikael kahlin

100–årsfirandet Alfa romeo 

Alfa Romeo har kraftigt bantat 100–årsfirandet. Detta 
i kombination med att jag nyligen blivit far till tvilling-
flickor ledde till att CAR:s styrelse beslutat att fokusera 
på hundraårsfirandet hemma i Sverige och förmedla 
programmet för firandet i Italien som överlåtits till RIAR 
(italiensk Alfaklubb) av Fiat / Alfa Romeo.

Jag ska inte vara negativ eller gnällig men Alfa Romeo 
har hela tiden flyttat fram tidpunkten för presentation 
av programmet vilket omöjliggjort någon vidare plane-
ring från vår sida. Veckan innan julafton bjöds vi in till 
Arese för presentation av det kraftigt bantade tvåda-
gars program som nu verkar gälla. Alfaclub Danmark 
bevakade våra intressen på plats och besvikelsen är stor 
bland de internationella Alfaklubbarna.

program alfa romeo cent´anni 26-27 Juni 2010

lördag 2010-06-26
08.30 och framåt: registrering, utkvittens av välkomm-
stkit, biljetter mm. Plats: Milano Exhibiton Centre (kan 
komma att ändras, se www.alfisti.com för senaste infor-
mationen)

13.00 Lunchbuffé. Plats. Milano Fiero Rho

14.00 Avtäckning av 100-års skulpturen ”Alfa Romeo 
1900 Disco Volante” till vilken CAR bidragit med medel. 
Plats: Milano Fireo Rho

16.00 Paradkörning runt Milano Centrum. Endast Alfa 
Romeo tillåts.

20.00 Galamiddag ”Nessun Dorma” (Ingen ska sova) med 
underhållning mm. Plats: beror på antalet anmälda. 
Se www.alfisti.com för senaste informationen)

söndag 2010-06-27
09.30 Samling inför kortegekörning. Plats meddelas på 
alfisti.com

10.30 Kortegekörning ”Alfa Romeo Kramar Milano” på 
Autostradan runt Milano. Alla bilar utrustas med Alfa-
flagga o filmas från helikopter. Endast bilar av märket 
Alfa Romeo såklart.

Anmälan: sker efter registrering på www.alfisti.com

Registrera och anmäl er samt betala direkt till RIAR. 
RIAR sköter allt kring firandet och alla frågor etc skall 
gå via dem. Observera att Club Alfa Romeo Svezia inte 
har något med anmälan, betalning eller genomförandet 
att göra utan allt sköts av RIAR enligt deras egen öns-
kan.

Pris: förskottsbetalning via www.alfisti.com, 110 Euro 
+ VAT

Betalning på plats: 160 Euro + VAT

I priset ingår 

- flagga till bilen samt 2 logotypeband och 2 passerkort 
till eventen.

- 2 st Alfa Romeo kepsar

- Mer dekaler!

- 2 st biljetter till galamiddagen

För extra passagerare tillkommer 60 Euro + VAT per 
person och då ingår kit enligt ovan för en extra person.

Övrigt: bilen SKALL vara av märket Alfa Romeo för att 
släppas in på eventet.

Boende: deltagarna löser boendet själva. På www.alfisti.
com finns tips mm hur att hitta boende. 
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Som ett sydligare alternativ till 
Skoklosters traditionella träff den 1 maj 
arrangerar club alfa romeo en träff för 
italienska fordon i södra halland.

Inbjudan går till samtliga syskonklubbar med italien-
ska fordon, även MC.

Även Alfa Romeo Klub Danmark bjuds in eftersom 
träffen sker så nära vårt grannland.

Var: Skottorps Slott, beläget mellan Laholm och 
Båstad endast några minuter från E6. Skottorps Slott 
anses som Sveriges bäst bevarade empireslott, kanske 
mest berömt för att Karl XI gifte sig här den 6 maj 1680 
med Ulrika Eleonora av Danmark. Slottet är vackert 
beläget i ett storslaget öppet landskap vid foten av 
Hallandsås.

De vackra grönytorna kommer att fyllas av Italienska 
skönheter och i parken kan man avnjuta sin picknick. 
Under dagen finns även servering på slottet.

Se www.alfaromeo.org för fortlöpande information 
under fliken aktiviteter

När: klockan 1000 – 1500 och vi ser helst att så många 
som möjligt kommer i anslutning till träffens början.

1 maj skottorps slott – italiensk fordonsträff

Aktiviteter
Club Alfa Romeo kommer att ha försäljning av klubb-

prylar på plats. Guidade turer i slottet erbjuds mot 
avgift. Tips på besöksmål samt en enkel roadbook med 
förslag till trevliga turer på och kring Hallandsås finns 
i klubbtältet.

De som vill sälja delar eller annat kan göra detta efter 
kontakt med Mikael Kahlin, se nedan.

Vägbeskrivning
E6 avfart nr 40: Skottorp/Skummeslöv. Kör mot 

Skottorp och rakt genom byn. Vid fyrvägskorsning kör 
rakt fram mot Skottorps Slott som ligger på höger sida 
efter allén.

 
GPS Koordinater Avstånd
Latitud N 56° 26´9´´ Göteborg 162 km
Longitud E 12° 58´45´´ Malmö 110 km
  Växjö 156 km
  Kristianstad 128 km
 
För mer information vänligen kontakta Mikael Kahlin, 
0709 – 722 350 e-post kahlin@wekunet.se

Länkar:
www.skottorpsslott.se
www.laholm.se/turist
www.bastad.com

� � � ��                          Motorrenovering

MIRA-fräsning, Ventilslipning, Portning, Planing, Foderbyte,
Borrning, Hening, Deckning, Lagerbyte, Balansering, m.m.

Bil, Båt, Traktor, Gokart, MC, Vattenskoter m.m.

www.iamotorcenter.se�� ���                            0708 - 391 333

Nu  i  Lidköping

SERVICE • RESERVDELAR 
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

Auktoriserad för

Tel. 08-660 22 71
Studentbacken 15–17, 115 57 Stockholm/Gärdet

35 år på samma adress!

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

foto: stefan båging

Vid pressläggning var inte avtalet klart med Skottorp för 1 maj. 
Planerar du att åka måste du bekräfta att träffen blir av, 

antingen på www.alfaromeo.org eller med Micke Kahlin via telefonnummer som du finner i texten.
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Smältvattnet har runnit undan, fordonen 
börjar bli otåliga, motoroljorna väntar 
på att värmas upp. Snart är det dags 
igen.  mälardalens största italienska 
träff ligger bara några veckor bort.

Av gammal tradition bjuder vi ägare till 
samtliga italienska fordon till årets första 
bil- och motorcykelträff i gröngräset utanför 
Skokloster. 

Namn som Ferrari, Ducati, Maserati, 
Motoguzzi, Lancia, Aprilia, Fiat och självklart 
Alfa Romeo får det att vattnas i munnen redan 
när man skriver dem, än värre blir det att se ett 
hundratal samlade på samma plats!

klubben

CAR har som vanligt klubbtältet på plats, 
där det finns lite godsaker för alla Alfister. 
Väl framme tas de medhavda picnick-korgar-
na fram mellan de uppställda bilarna i grön-
gräset. För de som önskar finns restaurang 
och cafeteria med humana priser. Vädret är 
beställt som soligt med kylig morgon, efter-

hand stigande temperatur till mellan 16° och 18° C på 
eftermiddagen.

elegenta Vagnar

Årets möte bjuder även på en Concours de Elegance 
bland samtliga närvarande Alfa Romeo, där besökarna 
röstar fram de finaste bilarna. Plocka på dig en kopia av 
röstsedeln i klubbens tält.

skokloster 1 maj 2010

www.vianor.se
Mycket Mer än däckverkstad

är din älskling i behov av service?
- vi servar din alfa roMeo

Som medlem i Club Alfa Romeo har du möjlighet att serva dina bilar på VIANOR till för-
månliga priser. Genom att visa upp ditt medlemsbevis vid ditt besök hos oss kan du ta del 
av följande erbjudanden*.

air condition service

kostnadsfri snabbkontroll! 
Gäller din Alfa Romeo från årsmodell 1995 - 2010.

*Erbjudande är giltigt till 2010-06-31.

Besök vår hemsida för att hitta din närmaste verkstad!

hjulinställning

25% rabatt

uno + uno = autoduo

AUTODUO – Strömgatan 7 Malmö  
TELFON: 040-18 33 02  /  www.autoduo.se

Vi lämnar 10% rabatt till alla medlemmar i Alfaklubben.
10% RABATT!

Gäller verkstad & reservdelar. Visa ditt medlemskort när du kommer in.

Vi finns till för dig och din bil, hör av dig så fort du har något problem där vi kan 
vara till hjälp. 
    Tag kontakt med oss på 040-18 33 02 eller rickard@autoduo.se
    / Rickard Bergh

Autoduo har en välutrustad verkstad som är auktoriserad service- och  
skadeverkstad för Alfa Romeo samt Fiat person-, transport- och husbilar. 
    Givetvis använder vi vår kompetens till alla andra bilmärken också genom 
vår anslutning till Mekonomen.

AUTODUO – Auktoriserad Alfa Romeo- och Fiatverkstad

AUTOKLINIK – Strömgatan 7 Malmö 
TELEFON: 040-93 14 50  /  www.autoklinik.se

Vinnare utses i följande klasser:

Elegante Sportivo Quattro Porte - bästa fyrdörrars bilen

Prima Spider Premio - snyggaste öppna bil

Bella Coupe Primavera - vårens snyggaste tvådörrars bil

Charmante Populare - fri klass där folket röstar fritt

Vinnarna av de åtråvärda priserna får pokaler med inskriptioner 

till bokhyllan.

Glöm inte kameran, detta är en av de bästa italienska träffarna 

i landet.

kortegekörning

Gemensam samling 10.15 på parkeringen nedanför 

Fliesbergshuset i Bro. För er som kommer från Enköping innebär 

det att ni kör förbi Skokloster i riktning mot Stockholm till avfart 

Bro, ni som kommer från Stockholm svänger av lite tidigare. På 

parkeringen ställer vi upp i modellordning och kör i samlad trupp ut 

till Skokloster. Tanken är att vi ska försöka parkera bilarna modell-

vis ute vid Skokloster. Det kan bli lite rörigt när 100-talet Alfor 

skall hitta sina platser, men det blir ofta lite snyggare och roligare 

så än när allt står huller om buller.  

Karavankörning med Alfor från platser i landet!

Vi samlas på flera platser i landet för gemensam Alfa Romeo– 

körning till Fliesbergshuset i Bro beläget mellan Stockholm och 

Enköping. Ledare utses på plats för att anlända till Fliesbergs/

Willys senast 10.15.

Stockholm

Solvallas parkering Bromma flygplats, samling 09.15.

Uppsala

Parkeringen vid Olle Ohlsson- huset Fyrislundsgatan 80. 

Samling 09.00

Västerås 

McDonalds vid östra utfarten mot Enköping. Samling 09.00.

Eskilstuna

McDonalds precis vid motorvägsavfarten Västerleden samling 

08.40.

Sala

Statoilmacken inne i Sala längs huvudgatan samling 08.40.

Nyköping

McDonalds på södra sidan vid motorvägen samling 08.15.

Örebro

Eurostop parkeringen samling 08.20.

Väl framme vid Fliesbergs (senast kl. 1015) ordnar vi bilarna 

modellvis och kör gemensamt till Skokloster. Framme i Skokloster 

kommer våra funktionärer att dirigera er till rätt plats beroende på 

bilmodell för en stilfull och enhetlig parkering.

Om du missar tiden så är du självklart välkommen att köra 

direkt till Skokloster.

Alla är varmt välkomna - du behöver inte vara medlem i klub-

ben för att delta.

Molla cara benvenuta önskar det stora gänget runt Skokloster– 

träffen.
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Beteckning Drivmedel Effekt Förbr. bl. körning l/100 km Utsläpp co2 Miljöklass Version Pris €

1,4 Turbo bensin 120 hk 6,4 149 Euro 5 Progression/Distinctive 20 300/22 000

1,4 Multiair Turbo bensin 170 hk 5,8 134 Euro 5 Progression/Distinctive 22 000/27 000

1750 Tbi bensin 235 hk 7,6 177 Euro 5 Quadrofoglio Verde 29 000

1,6 JTDm-2 diesel 105 4,4 114 Euro 5 Progression/Distinctive 22 300/24 000

2,0 JTDm-2 diesel 170 4,7 124 Euro 5 Progression/Distinctive 25 700/27 400

AlfA Romeo GiuliettA
text: staffan erlandsson
källa: alfa romeo s.p.a

giuliettan gjorde stor succé på 
genèvesalongen i början av mars 2010. 
Positiva utlåtanden från journalister där 
många anser att alfa romeo hittat helt 
rätt med nya giuliettan. Sverige väntar 
nu på underbarnet.

Alfa 147 har länge väntat på sin ersättare. Egentligen 
borde denna bil ha debuterat åtminstone ett år tidigare, 
gärna två. Jag misstänker dock att den senaste finan-
siella krisen satte käppar i hjulet för lanseringen då 
självaste Marchionne placerat Alfa i OBS-klass där de är 
kvar än idag. Märket måste bevisa att de kan sälja bilar i 
stora mängder inom en snar framtid. Förutsättningarna 
kunde varit sämre.

modernt modellprogram

MiTo är ny med en storlek som gillas i Europa. 
Motorerna tillhör de modernaste som finns, mycket tack 
vare Fiat PowerTrain (FPT) och deras multi-airteknolo-
gi som garanterar låg förbrukning och låga utsläpp både 
för bensin- och dieseldrivna versioner. En gasversion 
finns tillgänglig på övriga marknader.

Giuliettan ska tävla i Golf-klassen, ett formidabelt 
getingbo med många starka spelare. Audi A3, BMW 
1-serie, Ford Focus, Opel Astra, Volvo C30 och VW Golf 
är några av konkurrenterna, även om kanske Focus och 

Astra inte riktigt klingar lika högt som Audi, BMW och 
Alfa.

europriser klara

Priserna för den italienska marknaden ligger redan 
ute på fabrikantens hemsida. Exakt när modellen dyker 
upp i Sverige är oklart. Att försöka gissa sig till de svens-
ka priserna med denna lista som utgångspunkt bör göras 
med stor försiktighet då både svensk standardutrustning 
och konkurrenternas prisbild måste tas i beaktning. 

aggressiV prissättning

Positivt i sammanhanget är att både 159 och MiTo fått 
ny och betydligt mer aggressiv prissättning i Sverige. 
Nya importören och Alfa Romeo själva sitter med mycket 
starka kort på handen inför nystarten på den svenska 
marknaden. Låt oss hoppas att de använder sina kloka 
huvuden och ger oss Giuliettan till mycket attraktiva 
priser. Det kan behövas några år med denna typ av pris-
sättning för att slå sig tillbaka på den svenska markna-
den såvida man inte nöjer sig med mikroskopiska mark-
nadsandelar. Vi är många som håller tummarna och vill 
beställa nya Giuliettan. 2100 medlemmar kan inte ha fel 
– Alfa Romeo är speciellt!

Det finns en version för alla. 235 hk QV någon? Källa: Alfa Romeo

Precis som Saab har Alfa Romeo gått kräftgång de senas-
te åren. Ett udda märke med starkt varumärke och lika 
stark identitet och dessutom en historia som får de flesta 
tillverkare att bli gröna av avund. Modellfloran har inte 
varit den vassaste, de ekonomiska förutsättningarna inte 
de bästa och mitt i alltihop kommer en form av nyvaken-
het där det kollektiva bilköparmedvetandet kräver låga 
utsläpp. Alfa Romeo stod där med en blytung 159 och en 
åldrad 147 med snyggingarna GT, Brera och Spider som 
garnityr. Försäljningssiffrorna kunde bara gå åt ett håll, 
vilket du kan se i tabellen nedan. (Källa: ACEA)

2006 lanserades 159, vilket kan antas återspeglas i 
siffrorna med en ökning från 2005 om ungefär 18000 
bilar. Samma sak 2009 då MiTo kom; upp drygt 8000 
bilar trots finansiella kriser världen över. 

Den samlade bilproduktionen var under 2009 den 
lägsta sedan 1996 med 13,4 miljoner bilar. Minskningen 
jämfört med 2008 var 17,3 procent och med 2007, det sista 
året innan krisen, var ner med 23 procent. Nu påstås allt 
vända, bilförsäljningen ökar kraftigt och då lanserar 
Alfa nya Giulietta. Bra timing!

Den svenska marknaden är nog inte den som vänder 
de dystra försäljningssiffrorna för Alfa Romeo. Under de 
senaste åren har bara en handfull bilar sålts i Sverige. 
Viktigt är dock att den nya generalagenten får starka 
kort att spela med tämligen omgående, vilket både MiTo 
och Giulietta är.

2001 201 306

2002 169022

2003 159284

2004 153535

2005 127 856

2006 145 529

2007 144 789

2008 102 495

2009 110 692

2010 jan 8706

År Antal sålda

2007 202

2008 162

2009 137

2010 jan feb 27

text: staffan erlandsson
foto: alfa romeo

AlfA Romeos fRAmtid

fiat groups vd Sergio marchionne låter 
piskan vina. Inte nog med att han räddat 
fiat och nu försöker göra samma sak 
med chrysler. även alfa romeo tvingas 
lyfta sina siffror för att garanteras en 
framtid.

Försäljningssiffrorna för Alfa Romeo (enligt BIL 
Sweden) i Sverige åren 2007-2010 ser ut enligt tabellen 
här intill. 

I sanningens namn bör tilläggas att bottenåret 2009   
– förutom en allvarlig ekonomisk kris i världen – var det 
år då Olle Olsson Bolagen sade upp avtalet med Fiat och 
Alfa Romeos import till Sverige mest påminde om en båt 
med roderhaveri. Siffrornas för årets två första månader 
är dock lovande, upp 145 procent (27 bilar jämfört med 
11exemplar 2009). Den som lever får se vad som komma 
skall.

Försäljningssiffror europa Försäljningssiffror sverige
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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.
*Den enda förutsättningen är att du köper bilen hos en auktoriserad Alfa Romeo-handlare.

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 Försäkring är en god affär, den också.
 Alfa Romeo Försäkring garanterar att din Alfa 
Romeo alltid lagas på en märkesverkstad och med 
originaldelar. Vi har ingen övre belopppsgräns när vi 
ersätter däck, fälgar och fabriksmonterad stereo. 
Första året betalar du heller ingen självrisk vid 
djurkollision. Vi reglerar de flesta skador direkt över 
telefon och du får snabbt hjälp med det praktiska. 
Vår skadejour har öppet dygnet runt, kundservice 
vardagar 08-21  samt lördagar och söndagar 10-16.
 För dig som är medlem i Club Alfa Romeo finns 
ett extra förmånligt erbjudande. Du hittar det på 
vår hemsida www.alfaromeoforsakring.nu 
 Ring 08-541 702 09 om du vill veta mer om vår 
försäkring.

Försäkringen med fördelar 
                       ingen annan har.

26
89

    
    

AR
-1

00
1

Snabb och smidig skadehantering, dygnet runt.

Garanterad reparation på Alfa Romeo-verkstäder med 
Alfa Romeo-originaldelar.

Ingen maxgräns för ersättning av stulna däck och fälgar 
samt fabriksmonterad elektronisk utrustning.

Ny bil i ersättning vid totalskada på personbil 
yngre än 2 år/4 000 mil*.

20% över marknadsvärdet vid totalskada på  
personbil äldre än 2 år/4 000 mil*.

Maskinskadeförsäkring i 8 år eller upp till 10 000 mil.

Hanterar Alfa Romeos vagnskadegaranti  
Ett telefonnummer för alla stöld- och skadeärenden.

Förmånliga tilläggsförsäkringar

Stor Bilextra Hyrbil vid skada eller olycka, lägre självrisk 
vid skadegörelse och ingen självrisk vid djurkollision. 
595 kr/år.

Omtanke Privat sjukvårdsförsäkring vid trafikolycka för 
dig och dina passagerare för 295 kr/år. 

MiTo 1.4 Multiair 16V Euro 5 135 129 5,6
MiTo 1.4 Multiair 16 V Euro 5 170 139 6,0
159 1750 TBi Euro 5 200 189 8,1
159 1750 TBi SW Euro 5 200 194 8,3
159 3,2 JTS Euro 4 260 260 11,0
159 3,2 JTS SW Euro 4 260 262 11,1
159 3,2 JTS Q4 Euro 4 260 270 11,4
159 3,2 JTS Q4 SW Euro 4 260 272 11,5
159 3,2 JTS Q4 Q-tronic Euro 4 260 286 12,1
159 3,2 JTS Q4 SW Q-tronic Euro 4 260 288 12,2
Brera 1750 Tbi Euro 5 200 189 8,1
Brera 3,2 JTS Euro 4 260 260 11
Spider 1750 TBi Euro 5 200 192 8,2
Spider 3,2 JTS Euro 4 260 262 11,1

MiTo 1,3 JTDm Euro 5 95 112 4,3
MiTo 1,6 JTDm Euro 5 120 122 4,6
159 1,9 JTDm Q-tronic Euro 4 150 180 6,8
159 1,9 JTDm SW Q-tronic Euro 4 150 182 6,9
159 2,0 JTDm Euro 5 170 142 5,4
159 2,0 JTDm SW Euro 5 170 145 5,5
159 2,4 JTDm Q-tronic Euro 4 200 208 7,9
159 2,4 JTDm SW Q-tronic Euro 4 200 210 8,0
Brera 2,0 JTDm Euro 5 170 142 5,4
Brera 2,4 JTDm Euro 4 210 154 6,8
Spider 2,0 JTDm Euro 5 170 142 5,4
Spider 2,4 JTDm Euro 4 210 179 6,8
Spider 1750 TBi Euro 5 200 192 8,2
Spider 3,2 JTS Euro 4 260 262 11,1

QuickTime och en
-dekomprimerare

krävs för att kunna se bilden.

 

QuickTime och en
-dekomprimerare

krävs för att kunna se bilden.

 

QuickTime och en
-dekomprimerare

krävs för att kunna se bilden.

 

Bensindrivna    Bränsleförbrukning
Modell/version Norm* Effekt (hk) Utsläpp CO2 l/100 km bl. körning

Dieseldrivna    Bränsleförbrukning
Modell/version Norm* Effekt (hk) Utsläpp CO2 l/100 km bl. körning

förbrukning samt utsläpp alfa romeo 2010

*Euro 4 motsvarar miljöklass 2005 
Euro 5, kommande och strängare krav:
Utsläpp från dieselfordon:
 Kolmonoxid: 500 mg/km
 Partiklar: 5 mg/km (en sänkning med 80 % jämfört med Euro 4-normen)
 Kväveoxider (NOx): 180 mg/km (en sänkning med drygt 20 % jämfört med Euro 4-normen)
 Summa av totalkolväten och kväveoxider: 230 mg/km

Utsläpp från fordon med bensin-, naturgas- eller gasoldrift:
 Kolmonoxid: 1 000 mg/km
 Icke-metankolväten: 68 mg/km
 Totalkolväten: 100 mg/km 
 Kväveoxider (NOx): 60 mg/km (en sänkning med 25 % jämfört med Euro 4-normen)
 Partiklar (enbart för fordon med direktinsprutade bensinmotorer för mager förbränning [lean burn]):
 5 mg/km (ett helt nytt gränsvärde som inte fanns i Euro 4-normen)
 Kväveoxider (NOx): 60 mg/km (en sänkning med 25 % jämfört med Euro 4-normen)
 Partiklar (enbart för fordon med direktinsprutade bensinmotorer för mager förbränning [lean burn]):
 5 mg/km (ett helt nytt gränsvärde som inte fanns i Euro 4-normen) Källa: EU-förordning 715/2007

föRsäljningssiffRoR EuRopa
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nya giulietta i all ära, men nog får 
Pininfarinas 100-årspresent 2uettottanta 
till alfa romeo helt andra delar av hjär-
nan att reagera. bilen inleder dessutom 
80-årsfirandet för Pininfarina på ett pas-
sande ställe; även genève-salongen 
firar 80 år 2010.

mycket duetto och fiRAnde i Genève

text: staffan erlandsson
foto: pininfarina, alfa romeo

En tvåsitsig öppen bil – Spider – har funnits i 
Alfas modellprogram sen urminnes tider. Mest känd 
är kanske Duetton som användes av Dustin Hoffman 
i filmen Mandomsprovet från 1967. Den Pininfarina-
designade modellen levde mellan åren 1966 och 1993. 
Vid Genevesalongen i början av mars visade Pininfarina 
sin tolkning av en ny Spider, baserad på befintlig Alfa-
teknologi. Den nya 1750-motorn, känd från bland annat 
Alfa 159, är längsmonterad och driver ekipaget via bak-
hjulen. Återstår att se om detta är en eventuellt ny Spider 

eller om det slutar här, som designstudie vid en bilsalong. 
Bilindustrins stålbad är inte över, och nischade modeller 
som Spider är inte kända för att vara just den bil som 
kan vända försäljningssiffrorna även om det är ett både 
optimistiskt och aningen kaxigt sätt att se framtiden an. 
Bara det faktum att bilen existerar stärker varumärket 
Alfa Romeo som tillverkare av något exklusivt och vack-
ert som väcker ett omedelbart ha-begär hos betraktaren. 
Bilderna talar för sig själva, låt oss hoppas på produktion 
för denna vagn!
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//fakta pininfarina
Den 22 maj 1930 grundade Battista “Pinin” Farina Società 
Anonima Carrozzeria Pinin Farina i Turin. Från en tämli-
gen blygsam start har företaget idag vuxit till ett världsom-
spännande konglomerat. 
Kontakterna med Alfa Romeo är nästan lika långlivade. 

Första samarbetet som karossbyggare var att bygga en 6C 
1750 Gran Sport redan på 30�talet. 1936 byggdes den mycket 
vackra och mystiska Pinin Farina 6C Pescara Coupé Aerodinamica 
som idag verkar vara försvunnen. Under efterkrigsperioden 
byggdes även en serie om 88 stycken 1900 Sprint Coupé.
1955 visades Giulietta Spider på bilsalongen i Paris. 

Pininfarina hade fått i uppgift att ta fram en Spider base-
rad på den av Nuccio Bertone ritade Giulietta Sprint. Även 
produktionen skedde hos Pininfarina.  Modellen som från 
början var avsedd för den amerikanska marknaden gjorde 
succé världen över med drygt 27 000 tillverkade Giulietta 
och Giulia Spider.

Senare tiders samarbeten inkluderar produktionsbilar som 
Alfa 164, GTV och Spider ur 916�serien. Mindre kända är 
utställningsbilar som 80�talets Vivace Coupé och Spider, 
samt Alfa Dardo baserad på Alfa 156 V6. Av dagens Alfa 
Romeo är Brera och Spider resultat av Pininfarinas arbete.



hAR vARit på fåGelskådninG
Bertone

text: staffan erlandsson
foto: bertone s.p.a

Fiskgjuse (Pandion Haliaetus) är en impo-
nerande rovfågel. Dess vingar, med ett 
spann på närmare 170 cm, och färgteck-
ningen i fågelns ansikte har inspirerat 
Bertones Mike Robinson och hans desig-
ners till en Alfa–studie med spektakulära 
fiskgjusedörrar. Givetvis hämtades även 
namnet från fågeln; Pandion.

Jämfört med Pininfarinas Spiderbygge 
som du kan läsa om härintill, är detta en 
renodlad utställningsbil utan tankar på 
serieproduktion. Bilens mått är 4620 mm 
lång, 1971 mm bred, 1230 mm hög med en 
hjulbas på 2850 mm. Motorn kommer från 
8C Competizione; 4,7–liters V8 på 450 hk.

Bertone har genom åren producerat ett 
antal futuristiska utställningsbilar där 
inte minst dörrkonstruktionen stuckit ut. 
Minns Alfa Romeo Carabo från 1968, för-
sta versionen av Lancia Stratos O 1970 och 
Lamborghini Countach 1972.

På Pandion är dörrarna hängda i bak-
kant. Vid öppning roterar de exakt 90° och 
tar med sig hela kaross–sidan, från främre 
till bakre kofångare. Helt uppfällda tronar 
de 3,6 meter over backen. Bertone säger 
själva att denna lösning mest är av glamo-
röst syfte för att få till en “wow–factor”. 
Dörrarna har dock en praktisk sida också; 
att ta sig i och ur extrema sportvag-
nar är ofta omöjligt.  Pandion löser detta 
genom sin karosslyftande dörrkonstruk-
tion och eliminerar samtidigt problemet 
med dörruppslag på stormarknaden.

Utläggningar om designen i övrigt skulle 
med lätthet kunna fylla detta Klöverblad. 

– Bilar är som en film, berättar Mike 
Robinson, Design & Brand Director på 
Bertone. De måste berätta en historia för 
att vinna över människor. De bästa form-
givarna av bilar är även utomordentliga 
berättare och deras produkter återspeglar 
formgivarens förmåga att samla idéer och 
intryck från alla områden som sätts sam-
man till nya och fantastiska historier. Det 
är detta vi försökt göra med Alfa Pandion, 
summerar Mike Robinson.
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fakta bertone 
Grundades 1912 som Carozzeria Bertone av Giovanni 
Bertone. Sonen Nuccio Bertone tog över verksamhe-
ten 1946. Samarbetet mellan Bertone och Alfa Romeo, 
som varat mer än 75 år, har resulterat i många spänn-
nade bilar. Den första byggdes redan 1933 och var en 
sjusitsig version på ett chassi av en 6C 2300.

Under 50–talet visades de tre berömda BAT–
bilarna. 1954 lanserades så Giulietta Sprint designad 
av Bertone som gjorde stor succé. Fram till 1965 till-
verkades drygt 34 000 Giulietta. 

Genom åren har Bertone legat bakom mängder 
av Alfa Romeo. En är faktiskt mer känd under som 
Bertone–coupén än den mängd olika beteckningar 
Alfa Romeo gav Bertone–coupén med drygt 200 000 
tillverkade fram till 1977. 

1967 visades Montreal. Året därpå kom den nya 
Berlina 1750 som också byggdes i 200 000 exemplar. 
1984 fick vi Alfa 90 från Bertone.

2003 kom så den 156–baserade Alfa GT som var 
både designad och konstruerad av Bertone. Vad 
som komma skall återstår att se, men det råder inga 
tvivel om att Alfa Romeo blir mer spännande med 
Pininfarina och Bertone i grannskapet.



M Y  M AT H S  www.alfaromeo.se

ALFA ROMEO MITO, MED ALFA ROMEO 
DET INNOVATIVA SYSTEMET GÖR DET MÖJLIGT ATT BYTA INSTÄLLNINGAR OCH  PRESTANDA, 
FRÅN DYNAMISKT TILL NORMAL, TILL ALLA VÄDER. DRIVE IT TO FEEL IT.
FINNS ÄVEN TILLGÄNGLIG SOM MILJÖBIL.

FRÅN 172.500 KR
Miljöklass: 2005. Bränsleförbrukning: 4,5-6,5 l/100 km vid blandad körning. CO2-utsläpp: 119-153 g/km vid blandad körning. Bilen på bilden är extrautrustad.
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lÅnebil

har du den goda smaken – och eko-
nomin – att åka maserati kan du glädja 
dig åt att 100 exemplar av mito special-
byggts för maserati-verkstädernas räk-
ning. de ska användas som lånebilar till 
kunder som servar sina maserati.

Bilarna är 170-hästarsversionen av multiair-motorn, 
alla lackerade i Maseratis Ocean Blue-färg. Förutom 

alfa Mito
som lånebil

lacken har bilarna även två unika detaljer; dels en skylt 
på luftkonditioneringen, dels en på trösklarnas instegs-
list där det står Alfa Romeo for Maserati.

Utrustningen i övrigt är bland annat 18-tums-
hjul, läderklädsel, tvåzons klima, och Alfas Dynamic 
Suspension, en aktiv fjädring som kontinuerligt anpas-
sar sig efter vägtyp och förarens körstil.

Kanske dags att anmäla sig som köpare den dag de 
ska bytas ut?

text: staffan erlandsson
foto: alfa romeo



        träff i skaraborg/väst IA motorcenter
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redan den 27 februari samlades ett tju-
gotal glada alfisti i lidköping för årets 
första träff.

Ursprungligen var det tänkt som en Skaraborgsträff 
men ett gäng glada göteborgare hakade på. Träffen 
inleddes på Italia Ristorante för en god lunch (restau-
rangen kan verkligen rekommenderas) och det vanliga 
däcksparkarsnacket och glada skratt. En mätt alfist är 
en glad alfist.

Därefter åkte vi till Roger Jansson på IA Motorcenter 
som visade och berättade om sin verksamhet och förkär-
lek till Alfa Romeos motorer. Roger Jansson har även den 
goda smaken att annonsera i Kklöverbladet.

Ett mycket uppskattat initiativ av Roger var ett lot-
teri med fantastiska priser. Stefan Martinsson vann 
förstapriset, bland annat en Grappa med ett välkänt 
och välaktad klubbnamn. Stefan Båging lade beslag 
på andrapriset då han hade paus i fotograferandet till 
denna artikel. Tack till Stefan för bilderna! 

Christer Hansson från Lidköpings Motorsportarena 
berättade om hur det hela startade och alla turer med 
kommunen och olika motorklubbar i Lidköpingstrakten. 
Anläggningen är en av Sveriges största och mest moder-
na. Där finns bland annat en fantastisk gokarbana 
som håller internationell klass, rallycross/folkracebana, 
motorcrossbana, enduroslinga och traktorpulling.

Det har lagts ner ett enormt arbete på anläggningen, 
många ideella timmar av de olika sektionerna samt 
att även gymnasieskolan har haft det som praktik för 
berörda linjer inom bygg och anläggning.

Resan har varit lång för sällskapet bakom anlägg-
ningen. Se historiken nedan för en överblick.

text: thommy lehrgrafVen
bearbetning: staffan erlandsson
foto: stefan båging

text: staffan erlandsson
foto: lena lehrgrafVen

�

Lidköpings MotorsportsArena

Folkrace Minicross

Motocross

Endurospår

Miniracing

Gocart

Tractorpulling

Arenan kommer att byggas upp i ett område ca � km sydost om Lidköpings centrum och som i norr gränsar till 
Ringleden (riksväg ��) och i söder gränsar området till Kartåsens industriområde. Det innebär att arenan ligger 
strategiskt med hög tillgänglighet, men ändå avskilt från närmast belägna bostadsområden.

Detaljkarta

historik lidköpings motorsportarena

2001 Kartingklubben startas, banskisser görs, 
 Hasslösa flygfält

2003 MC, Folkrace, Tractorpulling måste flytta. 
 Ny plats för all motorsport

2004-2005 Projektering av motorstadion. 5 klubbar, 
 Miniracing tillkommit.

2005 Skogen avverkas, Lidköpings Motorsport 
 Arena startas.

2006 Banor börjar ta form

2007 Knattecross startar verksamhet

2008 Karting & Tractorpulling startar verksamhet

2009 Stora crossbanan & miniracing öppnar för 
 träning. Start byggnader.

2010 Motorstadion klar!

Ägare Roger Jansson har inte bara en verkstad. Han kör 
dessutom Alfa 75 TS och Bertone, med en förkärlek till 
banmöten. Som du kan läsa i texten bredvid driver Roger 
IA Motorcenter sedan 2009, då han köpte företaget av 
dess grundare Ingvar Albertsson.

Vad gör ni på företaget?

– Huvudsakligen är det tre stora kundgrupper vi 
sysslar med. Störst är jobb vi gör åt andra verkstäder, vi 
ordnar även kamremsras och motorjobb åt privatkunder 
men roligast av allt är när det kommer in gamla motorer 
som man får klura lite med.

Är det mycket Alfa bland kunderna?

– En hel del faktiskt. Vi håller på att ta fram ett kom-
plett ventilkit med överstora ventiler till Nordmotorn. 
Vi är återförsäljare för Cat Cams och har ett samarbete 
med amerikanska Alfa-specialisten Paul Spruell då det 
gäller specialgrejer, så vi kan ordna det mesta. 

Märks det att våren är på gång?

– Ja, defintivt. Det verkar som om alla entusiaster 
inser rätt sent att det är vår. Just nu är det vansinnigt 
mycket att göra.

Något annat nytt på gång?

– TS-motorerna i 156 och 147 råkar illa ut vid kam-
remshaverier. Jag hoppas kunna erbjuda ett system med 
utbytestoppar för de som råkat illa ut. En annan nyhet, 
fast på ett helt annat plan, är vår nya granne Lidköpings 
Motorsportarena som vi hoppas kunna få nyttja till akti-
viteter i klubben.
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från lars W lindberg i arboga kommer 
ett recept på en effektivare lufttillför-
sel för hans alfetta gtv med dellorto–
förgasare.  

Många kommer säkert ihåg den rammbox som satt på 
Autodeltas GTA från 60-talet. Syftet med boxen är att 
motorn skall matas med kallare luft än den som finns i 
motor-rummet, vilket ger bättre fyllning i cylindrarna 
(kall luft är tätare och har högre densitet än varm). 
Vidare erhålls en viss rammeffekt vid körning, lite 
vårdslöst kallat ’’luffarturbo’’.

Boxen är tillverkad av två och tre mm tjock alumini-
umplåt. Plåtarna är sammanfogade med popnitar samt 
skruv. Framplåten är löstagbar med snabblåsvred. Det 
tre mm tjocka bakstycket är förstärkt med tanke på för-
gasarstaget. Bottenplåten lutar inåt/nedåt, för att få så 
mycket luft som möjligt under luftfiltren. Det är trångt. 
Speciellt att få tillräckligt spel mellan boxen och diago-
nalbalken på inre hjulhuset då motorn rör sig en del på 
tomgång.

Först tillverkade jag en pappmall av boxen, därefter 
klipptes plåtarna till. På gavelplåten sitter ett stos med 
diameter på 76 mm monterad högst upp. Från denna går 
en flexibel slang ner till det njurformade luftintaget i 
grillen. Slangen hålls på plats med två vinkeljärn, ett 
ovanifrån, ett nedifrån. Öppningen area kan tyckas vara 
liten, men den är i själva två kvadratcentimeter större än 
det grova insuget till den gamla luftburken.

Intrycken av funktionen har varit goda. Boxen är sval 
efter körning då jag lyft på huven jämfört medoriginalet 
som var mycket varmt. Tomgången upplevs som jämnare 
och mer stabil. Övrig modifiering är att chokehålen i 
förgasarna blockerats med hjälp av ingängade insex M6 
som låsts med Loctite 243. Syftet med detta är att förhin-
dra bränsleläckage som kan ge ryckig tomgång. Metoden 
hittade jag i Des Hammils bok Weber and Dellorto 
Carburettors.

Täckplåten avtagen visande filterinsats och trattar.

Överexponerad bild visande förstärkningsplåt. Längst ut 
till vänster skymtar de två vinkeljärnen för fixering av 
luftslangen.

Boxen från sidan med täckplåt och snabblåsvred.

text & foto: lars w lindberg

Kall 

förgasarluft

Luftfilterinsatser med täcklock.

Vad som nu börjar bli tradition här i Östgötatrakterna 
kommer att upprepas även i år. George von Boisman och 
undertecknad brukar ju försöka hitta på någon trevlig 
tur och aktivitet när våren äntligen har anlänt och öns-
kan att ge sig ut på småvägar för att njuta av väg och 
natur är som starkast. Förra året samlades vi för en tåg-
tur i Lakvik innan vi drog oss vidare till Valdemarsvik.

I år har vi i stället tänkt göra slutmålet till resans 
huvudpunkt. Dessutom tänkte vi försöka locka deltagare 
även från grannområdet och därför har vi tänkt oss tre 
olika startpunkter och ett gemensamt mål. Inte bara det, 
i år kommer vi att lämna det trygga Östergötland och 
hamna i nordöstra Småland. Med det samarbetet över 
gränserna hoppas vi få en chans att träffa några nya 
deltagare.

Norrifrån samlas vi och startar i Söderköping. 
Därifrån tar vi de mindre vägarna söderut och passerar 
Valdemarsvik innan vi vänder inåt landet och anlän-
der vi slutmålet hos Familjen Aineland i Skaftekulla. 
Totalsträcka är knappt 12 mil. Vill du ansluta under 
vägen går det också bra.

Från söder startar turen vid Misterhult utefter E22:an. 
Vi tar stora vägen en bit norrut innan vi svänger in på de 
trevliga småvägarna genom gröna Smålandsskogar och 
natur. Hela sträckan är 5 mil.

Det västra benet av turen börjar i Frödinge med sin 

ostkakefabrik. Där tar vi väg 33 en kort bit österut innan 
vi svänger norrut och även härifrån kör på inspirerande 
småvägar till slutmålet hos Ainelands. Denna tur är lite 
kortare med sina 3 mil men finns det intresse kan en 
startpunkt längre västerut också bildas. Det beror ju på 
vilka som kommer att delta. Från Jönköping är det 13 
mil till startpunkten men det är ju en möjlighet att köra 
i grupp även från Jönköping eller i alla fall Nässjö eller 
Eksjö.

Målet är alltså familjen Ainelands Scuderia 
Skaftekulla med sin skatt av Alfor av allsköns beskriv-
ning och årgångar. Det har länge varit ett mål vi siktat 
mot och i år kommer vi alltså att ha förmånen att besöka 
detta småländska Alfa-himmelrike. Väl på plats star-
tar vi upp grillen och äter lite, dricker kanske en kopp 
kaffe, umgås, snackar Alfa och tittar på vad som händer 
hemma i Ainelands garage. Något intressant och spän-
nande projekt brukar det oftast finnas att fördjupa sig i.

Mer information och närmare detaljer om mötesplat-
ser, avresetider och rutter kommer att publiceras under 
”Träffar” på www.alfaromeo.org. Där kan du också 
anmäla ditt deltagande så vi kan planera turerna och 
träffen. Du kommer då också med på maillista för att få 
information via e-post. Vi kommer att planera avresor så 
att vi ankommer ungefär samtidigt vid 14-tiden. Tag med 
familjen eller en kompis och ta en söndagstur i maj. Det 
kan behövas efter den gångna vintern!

smÅlAnDs- ocH östGötAtoUrInG 9:e mAJ

2009 års tour

text: bo m hasselblad
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en legendarisk vagn där ingen liknar den andra 
på grund av individuella karossval av kunderna. 
dessutom en av mellankrigstidens snabbaste stan-
dardbilar, idag en av de dyraste.

En given spelare bland 30–talets absoluta prestige– och 
prestandavagnar var Alfa Romeos  8C 2900. Med sanslöst 
linjesköna karosser i både öppet och täckt utförande, 
motorer med dubbla kompressorer, individuella hjulupp-
hängningar och prestanda värre än nästan allt annat 
samtida kom den att väcka stor uppmärksamhet både på 
bana och internationella bilsalonger.

Alfa tillverkade drygt 40 stycken av dessa bilar. 
Engelsmannen Simon Moore skrev 1986 boken The 
Immortal 2.9 som där varje enskilt chassinummer har 
sitt eget kapitel. En uppdaterad och kraftigt utvidgad 
andra edition av denna bok kom 2008. Denna arti-
kel bygger på material från Simon Moores bok, från 
Automobil–historiska klubbens tidning Autohistorica nr 
3/82 samt mina egna efterforskningar.

teknik

Alfa Romeo 8C 2900 presenterades på den inter-
nationella motorshowen i Paris hösten 1935.  
Serie A började levereras till kunder levereras till täv-
lingsförare 1936, serie B till vanliga kunder sent 1937.

Motorn är en rak åtta på 2904 cc med dubbla kompres-
sorer och dubbla överliggande kamaxlar. Drivningen av 
kamaxlar, kompressorer, vattenpump, oljepumpar (den 
har torrsump), generator  och vattenpump sker på mitten 
av motorn mellan 4:an och 5:ans cylinder. Den har två 
Weber BS42 förgasare och Vertex magnettändning.

Motorn utvecklar från 180 hästkrafter upp till närmre 
280 hästkrafter för Le Mansbilen 1938.

Den fyrväxlade växellådan är monterad ihop med 

bakaxeln precis som på en Alfetta eller Alfa 75, kopp-
lingen sitter dock framme på motorn på en 8C 2.9.

Hjulupphängningarna är individuella med stötdäm-
pare och fjäder hopbyggt fram samt med en tvärställd 
bladfjäder bak. Bromsarna är hydrauliska med jät-
tetrummor i aluminium fram såväl som bak. Utanpå 
trummorna sitter 19 tum stora ekerfälgar med rudgenav 
(centrumlåsning).

Chassiet fanns i serie A med 2,75 meters Hjulbas, serie 
B corto med hjulbas 2,80 meter och lungo med 3 meters 
hjulbas. 

Karosser fanns som sagt i många olika utföranden där 
Touring tillverkade de flesta. Alfa Romeo gjorde själv en 
del spiders samt rena tävlingsbilar. Pininfarina byggde 
två öppna spiders och Nowak i Berlin en öppen vagn(den 
är för tung för att kallas spider, förf. anm). Flera utav 
dessa bilar – speciellt tävlingsbilarna – fick nya karosser 
senare i sina liv.

täVling

I 1936 års Mille Miglia startade Scuderia Ferrari 
med 3 stycken 8C 2900 körda av Brivio/Ongaro, Farina/
Meazza och Pintacuda/Steffani vilka placerade sig i 
nämnd ordning på de tre första platserna. I 1937 års 
upplaga deltog också tre 8C 2,9. Bilen körd av Biondetti/
Mazzetti tvingades bryta med bränsleproblem. Övriga 
8C lyckades bättre; Pintacuda/Mambelli vann före tvåan 
Farina/Meazza.

I 1938 års Mille Miglia ställde man upp med fyra nya 
bilar med vackra öppna karosser  byggda av Touring. 
Dessa kallas något fyndigt för för Mille Miglia Spiders. 
Besättningarna utgjordes av Farina/Meazza, Pintacuda/
Mabelli, Biondetti/Stefani samt Siena/Viloresi. Loppet 
vanns med två minuter och två sekunders marginal 
(under ett 12–timmars lopp på dåliga vägar och i tra-

fik) utav Biondetti före Pintacuda, de båda andra bröt. 
Förutom Mille Miglia gick dessa bilar i ett antal andra 
lopp såväl i Italien som runt omkring i världen.

I Le Mans 24–timmarslopp 1938 ställde man upp 
med en häpnadsväckande vacker liten coupé byggd av 
Touring. Körningen delades utav Raymond Sommer och 
Clemente Biondetti.

Tävlingen började bra och vid 10-tiden på förmid-
dagen dag två ledde man med ointagliga elva varv – det 
största försprånget på Le Mans historia då det otänk-
bara inträffar. Höger framhjul exploderar när Sommer 
kör på Mulsanne–rakan med en fart av ungefär 200 
km/h. Slitbanan går rakt igenom framskärmen. Sommer 
får motorbromsa bilen med övervarning som följd och 
går i depå för hjul– samt förarbyte. Om Sommer använt 
fotbromsen hadet troligen slutat med en rejäl avåkning. 
Några varv senare får Biondetti bryta då växellådan 

och/eller en ventil ger upp på grund utav den tidigare 
övervarvningen. Jag skulle inte vilja vara däckleveran-
tör och försöka förklara för Enzo Ferrari hur det kunde 
bli så här…
Sommer hade för övrigt också snabbaste varvtid 5,13 min.

i sVerige

Ett exemplar av denna super–Alfa fanns en kort 
period i Sverige och deltog 1947 i Sveriges Winter Grand 
Prix i Rommehed utanför Borlänge. SVT Play bjuder på 
en film från tävlingen. Kolla denna länk:
http://svtplay.se/v/1370301/grand_prix_pa_rommehed_1947

Ungefär 3:27 in i filmen får man en snabb titt på 
2.9:an. I klippet figurerar en ännu oidentifierad klas-
sisk Alfa Romeo. Någon som vet vad det är för modell? 
Ledtråden är startnummer startnummer 31. (Skicka ett 
mail på nyheter@alfaromeo.org så kan vi publicera svar 
i nästa KB, reds anm.)

text: bJörn nilsson
foto: alfa romeo m.fl.

AlfA Romeo 8c 2900 B 412040

412020 När den nyss kommit till Sverige (Bilder från Autohistorica)

Starten vid Sveriges Vinter Grand Prix 1947 på Rommehed. Se blandningen av bilar från nya amerikanare 
till europeiska sportbilaqr och rena hemmabyggen (P.A Johansson)
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Exemplaret som kom till Sverige hade chassinummer 
412040 med motornummer 422042. Som ny registrera-
des den i Italien januari 1940 med regnummer Roma 
72440. Karossen som satt på ett chassi av den längre 
typen  modell B tillverkad av Carozzeria Touring med 
karossnummer 2026. Denna kaross har mycket speciella 
sidorutor i dörrarna. Istället för att gå mjukt från stolpe 
och ner som på andra Touringkarosser ser dessa närmast 
avskurna ut på övre halvan av sidorutan.

Bilen levererades av Alfa Romeos nederlag i Rom till 
Direttorio Nazionale di Partio di Nazionale Fascista – 
alltså fascistpartiets nationalstyrelse. Simon Moore tror 
att bilen byggts långt tidigare och kan därför ha haft 
tidigare ägare men detta har ej kunnat bekräftas.

Det kan verka lustigt att fascistpartiet skulle ha en 
tvåsitsig cabriolet men uppenbart ville någon i ledningen 
ha en snabb sportbil. Partisekreteraren flygmajor Ettore 
Mutti är en trolig kandidat, speciellt då han tidigare ägt 
en Alfa Romeo 6C2500 Tipo256 som också den var regist-
rerad på samma sätt. Det gäller tydligen då som nu att 
dra fördel av ledande ställning.

Den åttonde april byter vagnen ägare 
tillbaka till Alfanederlaget i Rom och 
senare i april vidare till Isotta Fraschini 
i Milano. Isotta som var en legendarisk 
tillverkare av flyg– och båtmotorer samt 
luxuösa bilar i Milano ville kanske kolla 
upp vad kollegan Alfa Romeo gjorde för 
bilar. Bilen väntade ut krigsslutet hos Isotta 
och tycks ha klarat sig från flygbombar-
demang och andra hemskheter för att i 
november 1945 åter flytta till Rom. Kanske 
bilen aldrig lämnade Rom för Milano, vi 
lär aldrig få veta. Näste ägare var Remo 
d´Alessio som registrerade den Roma 89347. 
d´Alessio hade tidigare kommit på åttonde 
plats i 1933 års upplaga av Mille Miglia i en 
8C2300 som han delade med Gazzabini och 
blivit tvåa i Targa Florio samma år. 

Nu närmar vi oss Sverige. Den siste 
italienske ägaren från juli 1946 var en 
kändis, åtminstone för oss som kan sin 
Alfa Romeo–historia, en herre som hette 
Prospero Gianferrari. Denne Gianferrari 
var under perioden 1929-1933 verkstäl-

lande direktör för Alfa Romeo. Den här perioden var 
konkursen var riktigt nära och italienska staten fick till 
sist gå in och ta över Alfa Romeo. helt och hållet. Efter 
sin tid hos Alfa Romeo och fram till mitten av 1946 var 
Gianferrari teknisk direktör hos Isotta Fraschini då han 
flyttar till Stockholm. Enligt uppgift jobbade han som 
agent för Isotta i Sverige. Svenska flottans torpedbåtar 
var under 40– och 50–talet utrustade med V18–motorer 
från Isotta, vilket kan ha haft med Gianferraris Sverige–
vistelse att göra. För övrigt var han gift med svenskan 
Evy Svedberg så det kan säkert också ha spelat in. Nog 
seglat om detta – åter till bilar!

Stockholmaren Carl Löfgrens bolag köper i juli 1946 
en ny Alfa Romeo 6C 2500 med chassinummer 915215 av 
den svenske Alfa–importören Fallai. Historien hävdar 
att via Fallai så möts Löfgren och Gianferrari och kom-
mer överens om en affär.  Gianferrari får en nästan ny 
6C2500 vilken han blir registrerad ägare på November 
1946 och Löfgren får en nästan tio år gammal lyxalfa 
också registrerad i November 1946 A34716, kanske bytte 
man bara bilar med varandra.

Ur orginalbroschyren för 8C2900 B    (Simon Moore)

Prospero Gianferrari i Italien vid sin 8C 2300  (Wikipedia)

I Bilen en Alfa Tipo B sitter Mussolini och bredvid står 
bland annat Prospero Gianferrari och Tazio Nouvolari 
(Wikipedia)

Åke Jern, numera avliden eldsjäl i Automobilhistoriska 
klubben, och så småningom även 6C2500–ägare tog en 
del bilder på Gianferraris 2.9:a precis när den kommit 
till Sverige. Några av dessa bilder ses i denna artikel. 
Som man kan se är bilen mörk –  troligen röd – när den 
kommer till Sverige men blir under sin tid här omlack-
erad i en ljus färg.

Carl Löfgren ställde upp med 412040 i Sveriges Winter 
Grand Prix på Rommehed 1947. Vissa uppgifter säger att 
reglementet krävde att han körde med kompressorerna 
bortkopplade men på filmen verkar det gå undan och 
resultatet motsäger också detta. Säkert är att han bröt 
första racet efter att ha fått en sten genom vindrutan. I 
det andra tröstracet blev han tvåa.

Löfgren ställer av sin Alfa sommaren 1948 och emi-
grerar till Schweiz dit han tar med sig bilen. Bilen byter 
ägare i Schweiz flera gånger och plockas sakta men 
säkert ned. Motorn används som reserv till en annan 
2.9:a, 412006 innan den först hamnar i 412020 och sedan 
i 412041 där den sitter än idag– Bilen finns troligen i 
USA.

Karossen monteras så småningom på en Mercedes 
380K i Schweiz som dyker upp 1978 i ett amerikanskt 

dödsbo. Alfakarossen ställs därefter undan i många år 
innan den nyligen kommer till Österrike.

Chassit på denna vackra bil plockas ned ytterligare 
och läggs undan som reservdelar till andra Schweiziska 
2.9:or och skingras så småningom.

Österrikaren som äger karossen har också lyckats 
komma över en del utav dessa delar och följer upp vidare 
tips på chassibitarna, så med lite tur kommer han att åter 
kunna bygga upp denna bil dock med en nytillverkad 
motor men ändå med så mycket orginalbitar som möjligt.  
Men så sant som det är sagt ”det är gjort av människor – 
det går att göra igen” och med tanke på att en äkta Alfa 
Romeo 8C2900 betingar runt sådär en 30 miljoner kronor 
kan det ju vara lönt.

Om man nu vill se en sån här bil i verkligheten så finns 
det två på Alfa Romeos museum i Milano, dels Le Mans–
coupén, dels en annan coupé. På det excellenta Schlumpf–
museet i franska Mulhouse finns inte mindre än fyra 
Alfa 8C2900 att beundra bland mängder av andra bilar. 
Schlumpf är för övrigt det ända bilställe författaren 
tagit sina ungar till utan att de skrikit och velat gå hem 
efter tio minuter. Rekommenderas varmt!

Carl Löfgren med sin bil i samband med Vintergrand prix 
1947 (Sten Hjalmarsson)

Referensboken om Alfa Romeo 8C2900 (Parkside publica-
tions)

Den klassiska Le Mans coupen. (Alfa Romeo)
På Le Mans 1938 Raymind Sommer i sin klassiska halmhat 
som han också brukade köra i, (Simon Moore)
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när jag för några år sedan stod i be-
grepp att byta bil började jag tänka lite 
bredare. golfen var gammal och tråkig. 
opel? – nä, inte igen! volvo? – aldrig! 
bmW? – nej! alfa 156? – ja!!! Snyggare 
fyrdörrars ”vanlig” personbil är det fort-
farande svårt att hitta. och ryktet om 
körglädjen var ju välkänt. 

Det fanns ganska många 156:or till salu. V6 i första hand. 
Hittade en -98:a som hade hunnit gå runt 16 000 mil. 
Lite småfel fanns och den hade inte skinnklädsel, men 
den var sänkt, hade snygga Antera-fälgar och väldigt 
snygg mörkblå/blåsvart metalliclack – Cosmos Blue. Jag 
föll direkt, trots milen och småfelen. Och jag har aldrig 
ångrat köpet. Vilken bil! Jag njöt varje gång jag gick ut 
till bilen och fick den i blickfånget. Den var ju så snygg! 
Och när jag sedan startade – vilken skön musik från 
V6:an. Att sedan sätta sig och köra – vilket lyckopiller! 
Responsen i styrning, gaspedalen, bromsarna och den 
sexväxlade manuella växellådan. Ett sant njutningsme-
del. Den otroligt härliga motorn, som varje gång tigger 
om att jag ska trampa hårdare på gasen.  Aldrig har jag 
haft en bil med varvgladare motor. Jag körde den i fyra 
och ett halvt år och stortrivdes med den. Sålde den i som-
ras och känner fortfarande saknad efter den blåsvarta 
pärlan. 

Alfa Romeo-förälskelsen har nog alltid funnits, men 
kom till konkret uttryck första gången i slutet av 

80-talet, när jag köpte en Sud-Sprint då vi behövde en 
andrabil i familjen. Den var grön, snygg och fräsch och 
körglad. Men den hade sina egenheter med avgasexplosi-
oner innan den hade blivit varm. Och det var lite jobbigt 
att få till en bra körställning. Men så började den rosta 
på de mest underliga ställen. Jag började hitta rosthål 
på A-stolparna och över vindrutan och sedan på fler och 
fler ställen. Då hade känslorna för Alfa Romeo fått sig en 
knäck för ett tag.

Min kärlek till Alfa väcktes nog till att börja med av 
skönheten hos Bertone-kupéerna. Jag har en ögonblicks-
bild från början av 80-talet, tror jag, etsad i minnet: Det 
är en krokig väg nedför ett berg. Det är sommar och 
varmt och vi åker med öppna sidorutor. I en hårnåls-
kurva kommer en röd Alfa Bertonekupé med osthyvels-
front. Först ser jag bara överdelen på bilen snett nedåt 
till höger. Så växer den fram i sin fulla skönhet samtidigt 
som den svänger runt i hårnålen och fortsätter förbi 
oss. Ljudet när Alfan drar bort uppför backen ger mig 
rysningar. Jag fortsatte med vår Opel Rekord Caravan 
nerför backen, medan tankarna sysslade med det jag 
hade sett. Harmonin i Alfans linjer. Först taket med den 
välvda bakrutan och de vackra takstolparna. Sedan hela 
bilen med skönhet och balans i både helhet och i de små 
detaljerna. Också ljudet. En sån skulle jag vilja ha! Men 
det var ju ingen familjebil. Hur skulle man få in barn-
vagnen? Det var bara att slå det ur hågen då. Men det där 
mötet med den röda Alfan i kurvan har suttit kvar där i 
30 år. Och önskan att ha en sån har aldrig försvunnit.

En påskhelg för tre år sedan var jag ute och åkte i 
Dalarna. Genom mitt indirekta vidvinkelseende fångade 

vAd äR det med AlfA Romeo som dRAR och lockAR?

text & foto: hans sundström

bilden av en Alfa Bertonekupé och jag vände blicken in 
på gården där den stod. Den såg ut att lida svåra kval. 
Fläckig av ytrost på flera plåtrena ställen på karossen. 
Samtidigt såg den hel och komplett ut. En 2000 GTV -72. 
I fronten en 1750-grill och den var utrustad med snygga 
GTA-fälgar. På väg tillbaka var jag tvungen att stanna 
och ringa på. Ingen hemma. Jag tog fram kameran och 
tog ett par foton och antecknade registreringsnumret. 
Efter helgen kollade jag upp vem som var ägare. Ett 
par månader senare hade jag köpt bilen. Utan GTA-
fälgarna dock. Jag körde bilen därifrån ut till vår stuga, 
fem kilometer grusväg däri-
från. Vilken underbart rolig 
bil! Men den var ju i behov av 
renovering. 

De plåtrena ytorna åtgär-
dades akut och så småning-
om transporterades den ned 
till Jakobsberg och in i gara-
get, där annars vår bruksbil 
skulle ha sin plats. En långsam renoveringsprocess 
har inletts. Vid det här laget har bilen rensats på gan-
ska mycket. Motor och växellåda sitter fortfarande i. 
Hjulupphängningarna är också kvar. Jag har inte riktigt 
bestämt mig för vilken ambitionsnivå jag ska ha. Det som 
krävs för att bilen ska kunna användas, är egentligen 
bara att slipa ner, spackla och lackera utsidan av karos-
sen. Den fungerar ju mekaniskt – till och med utan skrap 
i växellådan. 

Men när jag har plockat ur för att sätta igång med 
slipning, blästring, skrapning och övrigt som kan krävas 
för att få plåtrena ytor, har jag fortsatt mer och mer. 
Snart har jag nog en helt rensad kaross att jobba med. 
Eventuellt får motor/växellåda sitta kvar. Garaget är 
trångt, så jag har inte plats för allt jag plockar ur bilen. 
Det blir också ett jobb – att hitta plats åt säten, glas-
rutor, innerskärmar, mattor, avgassystem och annat. 
Men inget får placeras för långt bort, det mesta behöver 
åtgärdas för att bilen ska bli fräsch och snygg. Där är 

frågan om ambitionsnivå igen. Bilen ska bli snygg och 
fräsch, frågan är bara hur snygg? Ska det bli garagelack 
(acryllack) som poleras upp så gott det går? Eller ska det 
bli proffslack? Ska allt gås igenom innan den kan bli 
körklar, eller ska jag lämna inredningen till en senare 
tidpunkt? Sånt funderar jag fortfarande på. Jag har i 
alla fall konstaterat att det är ett bra renoveringsobjekt 
på så sätt att bilen är nästan rostfri. Det finns ett par 
små rostskador i fronten under stötfångaren, det högra 
domkraftsfästet ser angripet ut och det finns ett litet 
hål längst bak i golvet på höger sida. Golven har bytts en 

gång tidigare under bilens histo-
ria. Och det finns några bucklor 
i karossen som inte har riktats 
utan bara fyllts igen med massor 
av spackel. Instrumentpanelen 
är sönderskuren för att ge plats 
åt några överflödiga extrain-
strument ovanför mittkonsollen. 
Projekt kan ta tid! Men jag vet 
att jag inte behöver ha problem 

med vad fritiden ska användas till. Det är riktigt roligt 
att ha en blivande drömbil i garaget!

Åter till diskussionen om bruksbil. Jag sålde alltså 
156:an som jag var så nöjd med. Den var ju till åren kom-
men och hade hunnit gå närmare 23 000 mil. Kommer väl 
säkert att rulla ett tag till också, men det var dags för 
något nyare. Det blev en Alfa GT. Jag blev svag för GT:n 
när den presenterades 2004. En väldigt snygg och lagom 
stor bil som skulle passa vårt lilla hushåll perfekt. Med 
ett ganska bra baksäte och halvkombibaklucka är bilen 
dessutom väldigt praktisk. Och den bygger på 156:ans 
bottenplatta, så jag känner igen mig väl i körupplevelsen. 
Och jag trivs med den Alfan också! Även om det nu är en 
diesel. Det enda jag saknar är ljudet av V6:an.

Alfa Romeo hör till det i livet som ger mervärde i form 
av njutning för flera av våra sinnen. Skönhet för öga och 
öra och lyckokänslan när man sitter vid ratten och kör.

’’ ’’
Ljudet när Alfan drar bort upp-
för backen ger mig rysningar.
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Att göra det själv är svårt, även om man kan minska 
kostnaden genom att själv vaxa bilen. Man kommer dock 
inte ifrån det faktum att proffs är just proffs. Är din bil 
repfri och du inte har något emot att vaxa bilen ofta kan-
ske en behandling är onödig. Repor och även lite större 
fel som märken efter fågelspillning och trädsav är dock 
svåra att själv rå på. Har du möjlighet är helt klart lack-
behandling den rätta vägen. Precis som din hud åldras 
en lack och översta lagret behöver deoxidering för att 
bilen ska återfå sin lyster. Tidsbesparingen är inte heller 
att förakta, men den trevliga stunden med vax och trasor 
på garageuppfarten missar du om du gillar det.

För att med egna ögon få se en nio år gammal klas-
siskt röd Alfa 156 SW utsättas för ett proffsjobb vände vi 
oss till Mr. Cap på Frejgatan i Stockholm. Ägaren Daniel 
Östlund ställde välvilligt upp med sin röda 156 SW.

Efter tvätt hos Mr Cap tittar jag på bilen. Vid en första 
anblick ser den fräsch ut. En noggrann koll i avslöjande 
lysrörsljus visar dock att åren inte gått obemärkt förbi. 
Mängder av smårepor från biltvättar och annat liksom 
en del frätskador av fågelspillning finns över hela bilen. 
Den blågrå golvmattan i textil är impregnerad av lort 
och har fått en gråaktig ton. Den lejongula skinnkläd-
seln ser fräsch ut även om en viss ton av mörkare partier 
syns. Längs vänster bakskärm finns en lång repa efter 
kontakt med något främmande föremål.

Två dagar senare ska jag hämta Daniels bil som fått 
hela programmet från Mr Cap. Ansvarig är Andreas 
Penttinen. 

– Vi har kört vad som kallas Master Treatment 
på bilen, berättar Andreas. Det innebär Formula U, 
NewMatizing & UG2, LeatherCare och Interior Service 
samt MachineClean, fortsätter Andreas. För oss lekmän 
betyder det att bilens textilier och läderklädsel fått en 
djuprengöring samt impregnering samt en grundlig tvätt 
av motorn. Sist men inte minst har lacken fått en ytbe-
handling som ska vara mycket länge.

Bilens glans är definitivt några nummer bättre. Då jag 
lägger handen på motorhuven glider den utan friktion 
längs lacken, likadant längs karossidan. Helhetsintrycket 
är imponerande. De små reporna är borta. Frätskadorna 
är betydligt mycket mindre. Av den långa repan på bak-
skärmen syns bara en svag vit linje där skadan ligger 
för djupt. Den grå mattan vid förarstolen är nu åter blå-
grå, precis som ny, lädret har fått en ny lyster. Hjulhus, 
däcksidor, grill och alla skrymslen som efter ett snabbt 
besök i maskintvätt alltid har lite lort kvar är nu kliniskt 
rent vilket ögat registrerar. Helhetsintrycket är mycket 
imponerande. 

Professionella bilvårdsföretag har ett klart övertag på 
oss lekmän, inte minst då det gäller kemikalier. De kan 
använda en uppsjö olika okända medel.

– Om det blir en fläck på textilmattorna i bilen är det 
bra om kunden kan berätta vad för sorts fläck det är, då 
vi använder olika lösningar beroende på fläck, berät-
tar Andreas. Är det en skada på läderklädseln bryter 
vi korrekt färg som appliceras med airbrush, vilket är 
betydligt mycket billigare än att byta stol, fortsätter 
Andreas. 

Några av Mr Caps andra områden. Produktionsansvarige 
Kristos Billas visar hur airbrush–behandling samt lagning av 
stenskott i vindrutan går till.

Den traditionella bilden av lackbehandling. Kristos Billas 
visar första steget mot lyster i lacken.pRoffsBehAndlinG

text & foto: staffan erlandsson

Frågan om behandlingarna är värda pengarna kan 
bara du själv avgöra. Besparingen i tid då du tvättar 
samt slipper vaxa kanske är värt några tusenlappar, 
liksom det faktum att proffsen sällan gör ett dåligt jobb. 
Känslan av en tokren bil ska inte heller glömmas. Värt 
att tänka på är att det spelar ingen roll vad firman heter 
om man inte kan sitt jobb. Det handlar om ett komplext 
hantverk som skall utföras på din bil och firmorna har 
olika metoder och produkter för sina behandlingar. Det 
är svårt att mäta resultatet och den långsiktiga effekten. 
Hur fungerar det efter en vinter på salta vägar? Är det 
fortfarande lätt att tvätta? Och det i sin tur beror även på 
var i landet du bor, hur mycket du kör och så vidare. Det 
kan vara en god idé att lyssna med andra som behandlat 
sin bil innan man slår till. 

I tabellform återges ett några av de större firmor-
nas priser med polering inkluderat. Några har återbe-
handling, någon erbjuder en förstärkning (Mr CAP*). 
Prissättningen och vad som ingår varierar. Kontrollera 
noga att exempelvis polering ingår, då några tar extra 
betalt för det. Priserna som vi fått anger komplett pris 
inkl. moms och eventuell deoxidering (polering).

du gillar din alfa. du vill att den ska 
glänsa som ny varje sommar och över-
väger en lackbehandling. hur ska du då 
gå till väga för att få ett bra resultat?

Ditec lack- 
konservering

Diamondbrite lack- 
konservering

Mr Cap Formula U Tefcar Teflonlack- 
behandling

Grundbehandling 4 750 kr 4 695 kr 4 850 kr 4 200 kr

Återbehandling 1 875 kr ingen 1 980* 2 200 kr

Intervall månader 18 inget Inget 36 mån eller 5000 mil. 
24 mån om bilen 
maskin–tvättas

Garanti 6 år 6 år 6år 5 år
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Går bra stod det ofta i svunna tiders 
begbilsannonser. det uttrycket passar 
mer än väl in på min 75 tS 1989.

Visst uppkommer småfel som exempelvis en krång-
lande fönsterhiss eller något missljud, men för det mesta 
verkar felen vara självläkande. Enklaste sättet att behål-
la den röda lackens lyster är att förvara bilen så mycket 
som möjligt i mörker. Alltså i garage. Min 156 TS SW 
är bekvämare och har mer kraft för omkörningar, men 
för stadskörning, smala vägen till sommarstugan och i 
trånga passager blir 75:an förstahandsvalet. 

De kantiga formerna har flera fördelar. Det är 
bland annat lätt att lyckas med bättringssprayen. 
Vinteregenskaperna är helt ok och värmens doft ger nos-
talgikänslor. Det höga baksätet ger baksätespassagera-
ren en fin överblick över kupén och framåt. Är man inte 
nyfiken på italiensk design kan insidans dörrhandtag 
vara svårt att finna.  

 När 75:an presenterades tyckte jag att den såg trist 
ut. Det var först när jag såg årsmodell 1989, som hjärtat 
började klappa för köp.  

Folk som kör silverfärgad Golf eller vit Escort måste 
kolla reg. nummer eller annat säkert igenkänningsteck-
en på stormarknadsparkeringen vid avfärd. Alfa–ägaren 
behöver inte bekymra sig om sådant. Eller kanske inte… 
Min fru och jag satte oss i framsätet på en stor parke-
ring efter en köprunda, men jag kände inte igen ratten 
och mätarställningen stämde ej. Hade något lånat bilen 
och bytt ratt och kört 5.000 mil på en timme? Nej, så var 
det inte. Fel bil förstås. Snabbt ur och vi fann den rätta 
bakom en större skymmande skåpbil. Att flera bilar har 
lika lås är ju inte bra, men i Alfakretsar är det förmodli-
gen  endast en kul upptäckt.

Ratten, en Momo från MT-Motor, gav samma lycko-
känsla vid inköpet som lättmetallfälgarna av samma 
märke till Alfasuden 1976. Stolt visade jag ratten för 
mina arbetskamrater på lunchrasten. ”Fanns det ingen 
ratt när du köpte bilen?” var enda kommentaren.

Rätt decennium på ratten, tidsenligt och 
korrekt tillbehör.

Röd. Kantig, kilformad och smakfullt designat kjolpaket gör 75:an till en 80–talare som verkligen sticker ut.

text & foto: staffan moberg

Alfa 75 tS
– en kär vän i 20 år

Ägare Daniel östlund tycker 
– Vilken skillnad! Jag har bara haft bilen några månader och tänkt vaxa den själv, 
men det behövs ju inte nu. Inredningen känns minst fyra år nyare. Känslan av att 
se bilen kan närmast liknas hur du känner dig efter att ha fått en rejäl omgång hos 
tandläkaren. Detta är bättre än jag någonsin vågat hoppas på!

Klöverbladet ber att få återkomma med nya kommentarer från Daniel om några 
månader och ett antal tvättar senare.

En tydlig skillnad då några års grus och lera sugits 
bort.

En gammal 156:a återbördad till så nära nyskick man kan komma. Att med kamera 
återge transformeringen från före till efter behandling låter sig inte göras. Den är 
dock påtaglig.

Nio år och drygt 8000 mil sen ny. Nivån av renlighet är 
nära nyskick om inte bättre.
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text: staffan erlandsson

2010 lovar att bli en spännande säsong. Nytt för i år är 
att STCC samarbetar med danska DTC och kör tre del-
tävlingar tillsammans i Scandinavian Touring Car Cup 
där fyra tävlingar ingår. Det blir många bilmärken och 
förare som borde bjuda på internationell racing av högsta 
klass. Missa inte att besöka någon av deltävlingarna!

Alfa Romeo är dessutom väl representerade med inte min-
dre än tre stycken 156:or. Rutinerade Mattias Andersson 
kör i STCC, Claes Hoffsten gör sin andra säsong i Semcon 
Cup där han får sällskap av Robin Appelqvist som efter 
två säsonger i JTCC nu tar steget till svensk motorsports 
kungaklass.

KAlenDer stcc 2010

Datum Bana

24–25 april Jyllandsring*

7–8 maj Ring Knutstorp

21–22 maj Karlskoga

4–5 juni Göteborg*

9–10 juli Falkenberg

13–14 augusti Karlskoga

4–5 september Jyllandsring*

17–18 september Ring Knutstorp*

1–2 oktober Mantorp

*Scandinavian Touring Car Cup (STCC+DTC)

Hemsida: www.magp.se
Ålder:  36
Bor: Linköping
Karriär:
1983–90 Go–Kart
1991–92 Formel Opel Lotus
1993 Formel 3
1994 Clio Cup Norden
1995–98 Barber Dodge Pro Series, Indy Lights
1999–00 Renault Clio Cup
2001– STCC

Mattias, är det mycket nytt inför säsongen?

– Inga revolutionerande nyheter, men vi har haft 
god hjälp av italienska Hexatron Racing Systems och 
deras ingenjörer. Chefsingenjören arbetade tidigare på 
N–technology där han en gång i tiden konstruerade 
bilen. Med utgångspunkt från tester förra året har vi 
optimerat materialet inför 2010.

Hemsida: www.hoffstenracing.se
Ålder: 33
Bor: Dalarö
Karriär:
2000–02 JTCC Volvo S40
2003–04 Volvo S60 Challenge
2005        inhopp S60 Challenge
2009– STCC Semcon Cup Alfa 156 GTA

Vad har hänt under vintern?

– Jag har precis kommit hem från Italien med en ny 
motor som förhoppningsvis ska ge oss ytterligare 30 hk. 
Bilen har fått sig en rejäl omgång med bland annat nya 

 Är bilen fortfarande blå-vit?

– Vi har en ny kombination med blått, vitt och rött då 
en ny sponsor tillkommit.

Kör ni i team med Johan Sturesson även 2010?

– Ja, vi fortsätter vårt samarbete. Vi slutade fyra i 
teammästerskapet med två segrar förra året och hoppas 
på goda resultat inför årets säsong.

Vilken är din målsättning i år?

– Totalt sett vill jag göra en bättre säsong än förra 
årets fantastiska säsong som var den bästa någonsin. 
Medaljstriden är ett mål. Självklart vill jag även ta första 
segern, vilket vi var så nära att göra förra året.

Hur ska det bli att tävla på Jyllandsringen?

– Det ser jag fram mot. Tävlade där senast 2001 och 
banan är nu förlängd. Det är knixigt och det trivs jag 
med. Tror dock det blir svårt första tävlingen även om vi 
ska testa två dagar innan premiären.

dämpare och dessutom fått en hel del stål utbytt mot 
aluminium.

Har du någon nytta av erfarenheterna från 2009 års 
säsong?

– Helt klart. Många inställningar och annat lärde vi 
oss förra året. Dom kan vi bygga vidare på och tillsam-
mans med tekniska förbättringar ska det förhoppnings-
vis ge goda resultat tidsmässigt.

Vilken är din målsättning 2010?

– Det blir nog att försöka ta hem totalsegern i Semcon 
Cup. Med ett gäng tvättäkta Alfa–fantaster i teamet så 
ska det nog gå vägen.

Fakta mattias Andersson

Fakta claes Hoffsten

Fakta robin Appelqvist
Hemsida: www.appelqvist-racing.se eller 
http://appelqvist-racing.magix.net/website/
Ålder: 18
Bor: Mjölby (student) Uppsala
Karriär: 
2006 Karting Mini
2007Karting Mini
2007 JTCC–finalen Mantorp
2008 JTCC
2009 JTCC
2010 Semcon Cup STCC

Robin, vad har du fått fatt i för bil?

– Det är en 156 som tävlat i danska DTC. Den har 
aldrig tävlat i Sverige, men nu är det dags för Semcon 
Cup i STCC.

Hur tror du den står sig i konkurrensen?

– Jag tror den ska stå sig bra, vi har testtider från 
Gelleråsen med gamla och hårda däck som hade givit en 
tredjeplats på Semcongridden förra året.

Vad hart du för målsättning för säsongen 2010?

– Att lära mig köra bilen samt några pallplatser i 
Semcon Cup.

Hur ser förberedelserna ut inför säsongen?

– Vi ska testa på Mantorp under april, sen bär det iväg 
till premiären på danska Jyllandsringen 24–25 april.

Har du något gammalt till salu?

Ja, min Alfa 147 från JTCC ska säljas. Hör av dig om 
du vill köpa!

2010
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KlUBBshoppen

17 tygmärke alfa romeo
8 cm    80:-
med det klassiska Alfa Romeo-märket

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

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

20 nyckelring med keycode, 
blå/sVart    75:-
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    120:-
som ligger tungt i handen. Kvalitet!

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

23 manschettknappar i silVer 
890:-

19

18

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!

36 dekal t. nummerskylthållare   
20:-
Dekal till nummerskylthållare som monteras 
över bilhandlarreklamen. Passar både till 
stora och små hållare.

KlUBBshoppen

1

2

Postorderprylar beställer du direkt på 
vår hemsida  
alfaromeo.org. Du kan även 
e-posta din beställning till adres-
sen 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 
röd   120:-
Klassiskt röd eller svart med broderad klubb-
text.

2 keps alfa romeo röd   140:-
Klassiskt röd med Alfa Romeo-logo.

3 pikétröJa club alfa romeo 
herr s-xl & dam 36-40    300:-
i mycket hög kvalitet. Röd med texten Club 
Alfa romeo broderat i vitt på bröstet samt 
vita linjer i sidan. Finns som både dam- och 
herrmodell.

3

6

7 822

5

4

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

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

6 t-shirt röd Vuxen  s-xxl   120:-
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:-
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 t-shirt för barn   100:-
Röd t-shirt med vita stripes, nästan 
samma som vuxentröjan fast i barnstorlek. 
Tillverkad i 100% bomull med Club Alfa 
Romeo-logo i vitt tryck på vänster sida. 
Tröjan krymper ej då den är förtvättad. 
Finns i storlekarna 110/120, 130/140 och 
150/160

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    35:-
Klassiska klubbtriangeln som ska sättas på 
bilen, datorn, cykeln mm.

15 klubbdekal, 3st. stora   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.

27

20 21

Supersnygga manschettknappar i silver. 
Motivet är den välkända Alfa Romeo-
grillen och dessa är tillverkade i Italien för 
Alfa Romeo. 2 st som levereras i en sam-
metspåse.

24 bilkudde med pläd   190:-
Bilkudde i fleece 35x35 cm som innehåller en 
härlig fleecepläd i storlek 90x160 cm. Perfekt 
att ha i bilen för kyliga kvällar eller som 
picnic-filt. Club Alfa Romeo broderat i vitt 
på svart fleece.
 
25 fleecetröJa s-xl    360:-
Härligt skön microfleecetröja som värmer 
gott på en kylig Alfaträff! Svart med Club 
Alfa Romeo broderat i vitt på bröstet.

26 VindJacka för barn (eJ på bild)
110/120, 130/140, 150/160    250:-
Vindjacka i nylon med vitt Club Alfa Romeo-
tryck på bröstet.

27 mekoVerall mecha top
s-xxl    795:-
Mekoverall som kan användas som heltäck-
ande klädsel vid bankörning. Tillverkat i 
polyester/bomull. Finns i färgerna röd, blå 
eller svart.

10

35

23

9

25

26

12/13

14

15

17

24

16

34
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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
nytt pris 275:-. billigare! 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 525:- 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.

19 dVd alfa romeo
racing through time
pris 135:- plus frakt
55 minuter lång DVD till ett riktigt bra pris 
koncentrerar sig på Alfa Romeos tävlings-
verksamhet från
Tidernas begynnelse över det segerrika 
30-talet och vidare till succerna med Alfettan 
mot nutiden.

20 alfa romeo gtV/gt
aV fabrizio ferrari
pris 260:- plus frakt
Text på Italienska enbart men med mycket 
illustrationer och tekniska data.
Alla modeller beskrivs från Alfetta GT 1,6 via 
GTV Turbodelta och GTV6 till GTV V8 med en 
Montreal motor under huven.
En av få böcker om denna modell.

21 alfetta the alfa romeo 
158/159 grand prix car
aV ed mcdonough
pris 150:- plus frakt 
ett Verkligt racerpris.
Berättelsen om en utav världens mest seger-
rika tävlingsbilar Alfettan.
I perioderna 1938-1939 , 1946-1948 och 1950-
1951 vann den nästan alla tävlingar den ställ-
de upp i.
Ed Mc Donough har nogrant forskat om denna 
legendariska bil som fanns i 6 till 10 exem-
plar.
Från utveckling till avveckling och vidare till 

nutid, intervjuer med förare och mekaniker 
samt tävlingshistorier.
Även en renoverad bil provkörs och intrycken 
därifrån förmedlas.
Mycket illustrationer text på engelska.
Erbjuds nu till ett verkligt racerpris

22 montreal the essential 
companion
aV bruce taylor
pris 800:- plus frakt
Bibeln om Alfa Romeos 70-tals superbil med 
sin helaluminium V8 kommen direkt från 
tävlingsbanorna.
Rikt illustrerad med all information (tror 
jag) du behöver för att äga eller bara älska en 
Montreal.
Historik, tekniska tips, tekniska data, reno-
veringstips, tävlingshistoria och brudar på 
motorhuven här finns allt.
Över 300 sidor på engelska.

23 zagato milano 1919-2009
pris 525:- plus frakt
Denna mycket rikt illustrerade bok om 
Karossmakaren Zagatos första 90 år utav 
bilproduktion
är ett måste för varje intresserads soffbord. 
Text på engelska.

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.

frakt
Vi skickar dina böcker helst med Posten 
eller DHL på ett så ekonomiskt vis som 
möjligt.
Du kan också hämta några titlar i Stockholm 
eller hela sortimentet i Skåne.
Det kommer också att finnas böcker på 
Göteborgs Motorshow, Skottorp, Skokloster, 
100-års festen och Rosersberg.

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.

2 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  
nytt pris 450:-. billigare! 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

8 alfa romeo duetto
aV giancenzo madaro
pris 275:- plus frakt
Faktaspäckat om en av de mest älskade 
modellerna, Duetton/Spidern 1966-1991.
Mycket om de olika modellerna även USA-
specifikationerna. Text på engelska, bilder 
i färg och svartvitt. 95 sidor.

9 alfa romeo tipo 33
aV peter collins och ed 
mcdonough
pris 600:- plus frakt
Hela historien om Alfa Romeos legendaris-
ka världmästarbil i sportvagnsklassen och 
dess syster för landsvägen världens kanske 
vackraste bil Tipo 33 Stradale. Ett kapi-
tel handlar om designstudierna Carabo, 
Pininfarina P33, Iguana, Cueno och Navajo
Samtliga motoriserade med brutala V8:or 
som även kom att användas i Alfa Romeo 
Montreal eller lika brutala Boxer 12:or.
212 sidor över 400 foton.

14 alfa romeo giulietta
aV angelo tito anselmi
nytt pris 450:-. billigare! plus frakt
Lagom till femtioårsjubileumet kom 
”Giluiettabibeln” på engelska. Här finns allt 
om Giulietta plus intervjuer med folk som 
var med och utvecklade, färgkombinationer 
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
tillfälligt slut Väntas åter till 
hösten 
En stor praktbok om Giugiaros 35 åriga 
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6437 ANDRYS STEFAN LILLA HARRIE BOSTÄLLE 244 91 KÄVLINGE    
6438 NORéN BENGT HACKEFORSVÄGEN 17 589 41 LINKöpING TKR 526 ALFA GTV V6 TURBO 1996 BLÅMET
6439 SVENSSON ÅKE öSTERBACKEN 5 540 66 SJöTORp  156 2000 
       SpIDER 1985 
6440 NYQUIST ROBIN GLÄDJEVÄGEN 10A 165 74 HÄSSELBY    
6441 EJREBY GöRAN STENÅLDERSGATAN 108A 589 51 LINKöpING    
6442 NORRMAN LASSE DROTTNINGHAMNSVÄGEN 21 131 46 NACKA    
6443 LUTS RALF VALEBERGSVÄGEN 137 427 37 BILLDAL GSJ 867 ALFA GTV V6 24  BLÅMET
6444 SAMUELSSON JONAS RöNNE 407 694 97 RöNNESHYTTA XEJ 886 ALFA 156 2,0 JTS 2002 BLÅ
6445 WASS FREDRIK BOSTORp pL.705 370 30 RöDEBY SNW965 156 2001 BLÅ
6446 STARKEL NICKLAS BOBERGSÄNGEN 2D 217 61 MALMö RAX904 156 V6 2,5  SVART
      BCC 483 159 SW  2,4 JTDM  
6447 JONNARTH LEIF FLYGKÅRSVÄGEN 25 183 62 TÄBY    
6448 HORNE HANS RUNE GRANMOVEIEN 31A N-3300 HOKKSUND. NORGE    
6449 LEOW SAMUEL LÅNGSTRöMSGATAN 34 C  LGH 257 418 70 GöTEBORG TBD822 147 1,6 TS 2002 BLÅMET
6450 LARSSON HANNES GUSTAVSpLATSEN 1 L 416 69 GöTEBORG  ALFA MITO 1.4 TB 2010 ROSSO ALFA
6451 WALTERFELDT LISA ERIK TEGELS VÄG 25  SpÅNGA  147 2001 ROSSO
6452 THUN LARS KEVINGERINGEN 3 182 50 DANDERYD GDW 646 159SW 1750 TBI 2010 VIT
6453 SAMRUD MÅRTEN STENSBORGSGATAN 8D 633 55 ESKILSTUNA  159 2,4 JTD 2008 
6454 GRöNQVIST STEFAN C/O TöRNEL. SULVÄGEN 63 126 40 HÄGERSTEN UFA 010 155 2.0 1995 601 NERO

alfa romeo 100 years
av maurizio tabucchi

den officiella 100 års jubileumsboken.
280 rikt illustrerade sidor på engelska med historik 
och framtid för vårt märke.

Kommer att kosta runt 500:-

how to powertune 
alfa romeo v6 engines
 
denna bok har vi väntat länge på, förhoppningsvis 
kommer den nu i sommar.
Inget pris klart ännu.
vad den handlar om? behöver det presenteras?

Kommande böcker
under året kommer följande böcker att komma med i sortimentet, 

förhandsboka gärna.

alfa 75 & milano driven to be different
nu kommer den första historiken om alfa 75 mångas favorit-
modell.
264 sidor på engelska med 950 bilder, trycks i endast 600 
exemplar.
alla olika modeller och varianter behandlas.
Kommer att kosta runt 700:-

alfa romeo Production cars 
from 1910
av Stefano d´amico och maurizio tabucchi

Pris 2200:- plus frakt
 
en verklig kloss i två band som väger över 
6 kg och har över 1100 sidor otroligt rikt 
illustrerad.
Plöjer djupt i varendaste bilmodell som 
lämnat alfa romeos fabriker från 1910 till 
2007.
vilken färg kunde 1900 Super Sprint levere-
ras i 1955? det står i boken....
detta är den verkliga alfabibeln. På engel-
ska och Italienska.
finns i ett begränsat antal exemplar till 
detta pris men fler
kan tas hem till ett pris beroende på frakt-
kostnaden
danska klubben sålde 30 ex till sina medle-
mar, hur många säljer vi?

heter jag och är numera medlemsregistrator för CARS. 

Har alltid haft en förkärlek för de lite udda och miss-
förstådda bilarna. Detta, har om inte annat, gjort att 
man har haft råd med alla konstiga och inte alltid så 
åtråvärda bilmodellerna. Kom efter några år i en MGB 
GT -71 på att det är det senare delen av sjuttiotalet och 
åttiotalet som ligger mig närmast om hjärtat och ita-
lienskt ÄR roligast! Detta var också till en ekonomisk 
fördel. Det var ju bara att vraka och välja bland ”blivan-
de klassiker”. Nåja, vet inte om alla mina inköp någonsin 
blev några klassiker :-)

Tänkte innan årsmötet 2009, att den posten måste ju 
vara en baggis(?) Morsa lite på nya medlemmar, snacka 
lite strunt osv, är väl en trevlig sysselsättning?! Trevligt, 
absolut. En baggis, NOPE. Man bör ju nästan vara pen-
sionär för att hålla koll på er alla ;-) Måste ni byta bilar 
lika ofta som jag? Nej då, skojar bara. Nu har jag ju full 
koll på alla bilar som är i omlopp. Ha, ha! 

Allvarligt talat, så är jag faktiskt stolt över att ha en 
funktion i denna välskötta och mångfacetterade klubb. 
Forza Medlemmos! Viva Inbetalningas!

Vill även passa på att be om ursäkt för denna ngt 
snurriga början med mig som medlemsregistrator med 
sena medlemskort och tidningar. Jag lär mig.

Ni som glömt att betala för 2010, gör det tack!

Åker på sommaren en Alfa Romeo 164 V6 QV som i 
Yngsta dottern Vera är uppvuxen med Alfa och allt vad det 
innebär :-)

mitt tycke är den ulti-
mata familjesportbilen. 
Måste ju få med mig 
mina 3 tjejer också. 
Men det är så många 
Alfa-modeller jag vill 
ha, suck... En 75:a, en 
Guilia, en GTV, en 
Spider, en 166, en 156 
GTA, en Alfetta... mfl 
:-) Har i dagarna bytt 
ut ”Vinterbaguetten” 
(Citroen XM) mot en 
Alfa Romeo 166 I stereon är det hårdrock!för att mildra 
abstinensen lite :-)

Gott mos och kör försiktigt därute, eller inte ;-)

fIlIP

Filip Wennergren
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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


